Lega gole bjalo bolele Gore
kaabolela
Go seoa sebolelago!
Ba ile ba kwešiša gabotse seo Jesu a bego a se bolelaboemo bja gagwela hloko
gore ga a gane polelo ya gagwe ya gore ke yena ?

“Bolela gore yena le atagwe ke batee ka … le ka ditiro. Mohlala o mongwe ke
wauo boletše goreele ga ge a e ba gona, ke be ke šetše ke .” (Isaías 11:6, 9)
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Miks ei suuda inimkond oma probleeme lahendada?
Sabe que as primeiras e últimas coisas que a Bíblia mostra Jesus pregado sobre
preocupado Lega gole bjalo bolele Gore kaabolela?
Na ua tseba hore ’Muso oa Molimo e ne e le ntho eo baapostola ba ileng ba e
hatisa pele le ba ileng ba ba latela pele?
Kas Jumala Riik on Jeesuse isik? Kas Jumalariik Jeesus elab oma elu meis nüüd?
Kas Jumala Kuningriik on teatud tüüpi tulevane tegelik kuningriik? Kas sa usud,
mida Piibel õpetab?
O que é um reino? O que é o Reino de Deus? O que ensina a Bíblia? O que
ensinava a igreja cristã primitiva?
Na ua hlokomela hore bofelo bo ke ke ba tla ho fihlela ’Muso oa Molimo o
boleloa lefatšeng lohle e le bopaki?
Esikaanel oleval fotol on näha hundiga lamavat lambaliha, mille on koostanud Burdine ' I
trükkimine ja graafika. Tagakaanel olev foto on osa Jeruusalemma algsest Jumala kiriku
hoonest, mille tegi 2013.aastal Dr Bob Thiel.
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BOEMO
1. Phuthego ya Modimo yeo a e rekilego ka madi a
Morwa?
2. Rekile phuthego ka madi a Gagwea gona ke Modimo?
3. Matlafatša ka gore re emele go tla ga Modimo wa
rena le mophološi?
4. O bolela kae leodimo go bontšha gore etysesuka
nnete ke Modim?
5. Morongwa go hlahla fhyd gore a rapele fela Modimo
Makgetlo a mmalwa ka Beibeleng
6. Boditše batho gore ba se ke ba mo rapelago swana le
kamoo morongwa di thekgago...
7. Gore lehu la gagweke lona leole lekanego
Lekanego go ka lefella molatowa
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1. Phuthego ya Modimo yeo a e rekilego ka
madi a Morwa?
Maraming problema ang kinakaharap ng mundo.
Maraming tao ang nagugutom. Maraming tao ang inaapi. Maraming tao
ang nahaharap sa kahirapan. Maraming bansa ang may malubhang utang.
Ang mga bata, kabilang ang mga hindi pa isinisilang, ay nahaharap sa
pang-aabuso. Ang mga sakit na lumalaban sa droga ay nababahala sa
maraming doktor. Ang mga pangunahing industriyal na lungsod ay
masyadong marumi ang hangin upang maging malusog. Iba't ibang
pulitiko ang nagbabanta ng digmaan. Patuloy na nangyayari ang mga pagatake ng terorista.
Maaayos ba ng mga pinuno ng daigdig ang mga problemang kinakaharap
ng sangkatauhan?
Akala ng marami.
Bagong Universal Agenda
Noong Setyembre 25, 2015, pagkatapos ng key-note speech ng Vatican's
Pope Francis, ang 193 na mga bansa ng United Nations (UN) ay bumoto
upang ipatupad ang "17 Sustainable Development Goals" na kung minsan
ay tinatawag na New Universal Ag enda . Narito ang 17 layunin ng UN:
Layunin 1. Wakasan ang kahirapan sa lahat ng anyo nito sa lahat
ng dako
Layunin 2. Tapusin ang kagutuman, makamit ang seguridad sa
pagkain at pinabuting nutrisyon at itaguyod ang napapanatiling
agrikultura
Layunin 3. Tiyakin ang malusog na pamumuhay at itaguyod ang
kagalingan para sa lahat sa lahat ng edad
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Layunin 4. Tiyakin ang inklusibo at patas na kalidad ng edukasyon
at itaguyod ang panghabambuhay na pagkakataon sa pag-aaral
para sa lahat
Layunin 5. Makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at
bigyan ng kapangyarihan ang lahat ng kababaihan at babae
Layunin 6. Tiyakin ang pagkakaroon at
pamamahala ng tubig at kalinisan para sa lahat

napapanatiling

Layunin 7. Tiyakin ang access sa abot-kaya, maaasahan,
napapanatiling at modernong enerhiya para sa lahat
Layunin 8. Isulong ang sustained, inclusive at sustainable
economic growth, buo at produktibong trabaho at disenteng
trabaho para sa lahat
Layunin 9. Bumuo ng nababanat na imprastraktura, itaguyod ang
inklusibo at napapanatiling industriyalisasyon at pasiglahin ang
pagbabago
Layunin 10. Bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at
sa mga bansa
Layunin 11. Gawing kasama, ligtas, nababanat at napapanatiling
mga lungsod at mga pamayanan ng tao
Layunin 12. Tiyakin ang napapanatiling pagkonsumo at mga
pattern ng produksyon
Layunin 13. Gumawa ng agarang aksyon upang labanan ang
pagbabago ng klima at ang mga epekto nito
Layunin 14. Pangalagaan at sustainably gamitin ang mga
karagatan, dagat at yamang dagat para sa sustainable
development
Layunin 15. Protektahan, ibalik at itaguyod ang napapanatiling
paggamit ng mga terrestrial ecosystem, napapanatiling
pamahalaan ang mga kagubatan, labanan ang desertification, at
5

ihinto at baligtarin ang pagkasira ng lupa at ihinto ang pagkawala
ng biodiversity
Layunin 16. Isulong ang mapayapa at inklusibong lipunan para sa
napapanatiling pag-unlad, magbigay ng access sa hustisya para sa
lahat at bumuo ng epektibo, may pananagutan at inklusibong
institusyon sa lahat ng antas
Layunin 17. Palakasin ang paraan ng pagpapatupad at pasiglahin
ang pandaigdigang pakikipagtulungan para sa napapanatiling pagunlad
Ang agenda na ito ay dapat na ganap na maipatupad sa 2030 at tinatawag
ding 2030 Agenda para sa Sustainable Development . Nilalayon nitong
lutasin ang mga karamdamang kinakaharap ng sangkatauhan sa
pamamagitan ng regulasyon, edukasyon, at internasyonal at interfaith na
kooperasyon. Habang marami sa mga layunin nito ay mabuti, ang ilan sa
mga pamamaraan at layunin nito ay masama (cf. Genesis 3:5). Ang
agenda na ito, din, ay naaayon sa Laudato Si encyclical ni Pope Francis.
Ang "New Universal Agenda" ay maaaring tawaging "New Catholic
Agenda" dahil ang salitang "catholic" ay nangangahulugang "universal."
Tinawag ni Pope Francis ang pag-aampon
ng New Universal Agenda "isang mahalagang tanda ng pag-asa. "
Bilang follow-up sa kasunduan ng UN, nagkaroon ng pagpupulong sa Paris
noong Disyembre 2015 (opisyal na pinamagatang 21 st Conference of the
Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ). Pinuri rin
ni Pope Francis ang pandaigdigang kasunduan at pinayuhan ang mga
bansa na "maingat na sundan ang daan, at may patuloy na lumalagong
pakiramdam ng pagkakaisa."
Halos lahat ng bansa sa mundo ay sumang-ayon sa mga kasunduan sa
Paris, na may mga tiyak na layunin sa kapaligiran at mga pangako sa
pananalapi. (Pagkatapos ay nilagdaan ni US President Barack Obama ang
isang dokumento para i-commit ang USA dito noong 2016, ngunit noong
2017, sinabi ni US President Donald Trump na HINDI tatanggapin ng
United States ang napagkasunduan sa Paris. mula sa Europa at marami
pang ibang bahagi ng mundo.) Nang maglaon ay sinabi ni Pope Francis na
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ang sangkatauhan ay "bumababa" kung hindi nito gagawin ang kanyang
mga pagbabago na nauugnay sa klima.
Bagama't walang gustong huminga ng maruming hangin, magutom,
maghihirap, malalagay sa panganib, atbp., susubukan ba ng tao ang mga
layunin ng 2030 agenda ng United Nations at/o ang mga kasunduan sa
Paris na malulutas ang mga problemang kinakaharap ng sangkatauhan?
Ang Track Record ng United Nations
Ang United Nations ay nabuo at itinatag noong 24 Oktubre 1945,
pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, upang maiwasan ang isa
pang ganitong tunggalian at subukang isulong ang kapayapaan sa mundo.
Sa pagkakatatag nito, ang UN ay may 51 miyembrong estado; mayroon na
ngayong 193.
Nagkaroon ng daan-daan, kung hindi man libu-libo, ng mga salungatan sa
buong mundo mula nang mabuo ang United Nations, ngunit wala pa
tayong masasabing ikatlong Digmaang Pandaigdig.
Ang ilan ay naniniwala na ang internasyonal na kooperasyon tulad ng
United Nations ay nag-aangkin na isulong, kasama ang uri ng interfaith at
ekumenikal na adyenda na sinisikap isulong ni Pope Francis at ng
maraming iba pang mga lider ng relihiyon , ay magdadala ng kapayapaan
at kaunlaran.
Gayunpaman, ang track record para sa United Nations na gawin ito ay
hindi naging maganda. Bilang karagdagan sa maraming armadong
salungatan mula noong nabuo ang United Nations, milyun-milyon ang
nagugutom, mga refugee, at/o lubhang mahirap.
Mahigit isang dekada na ang nakalipas, itinakda ng United Nations na
ipatupad ang Millennium Development Goals nito . Mayroon itong walong
"mga layunin sa pag-unlad," ngunit hindi ito nagtagumpay, kahit na ayon
sa UN mismo. Kaya, noong 2015, pinagtibay ang tinatawag nitong "17
Sustainable Development Goals". Ang ilan ay optimistiko. Itinuturing ito
ng ilan na isang utopian na pantasya.
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Sa abot ng utopia, noong Mayo 6, 2016, sinabi ni Pope Francis na
nangarap siya ng isang makataong European utopia na makakatulong ang
kanyang simbahan na makamit ang kontinenteng iyon. Gayunpaman, ang
panaginip ng Papa ay lalabas na isang bangungot (cf. Pahayag 18).
Maaaring May Ilang Kooperasyon at Tagumpay, Ngunit…
Sinasabi ng Merriam Webster's Dictionary na ang utopia ay “isang hakahaka na lugar kung saan perpekto ang pamahalaan, mga batas, at mga
kalagayan sa lipunan.” Itinuturo ng Bibliya na hindi malulutas ng
sangkatauhan ang mga problema nito sa sarili nitong:
23

O Panginoon, alam kong ang daan ng tao ay wala sa kanyang
sarili; Wala sa taong lumalakad upang ituwid ang sarili niyang mga
hakbang . (Jeremias 10:23, NKJV sa kabuuan maliban kung iba ang
ipinahiwatig)
Itinuturo ng Bibliya na mabibigo ang internasyonal na kooperasyon:
16

Pagkawasak at paghihirap ay nasa kanilang mga daan; 17 At ang
daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. 18 Walang takot sa
Diyos sa harap ng kanilang mga mata. ( Roma 3:16-18 )
Gayunpaman, maraming mga tao ang gumagawa patungo sa kanilang
pananaw sa isang utopiang lipunan at kung minsan ay sinusubukang
isangkot ang relihiyon. Ngunit halos walang handang sumunod sa mga
daan ng iisang tunay na Diyos. Ito ay hindi na walang pag-unlad patungo
sa alinman sa mga layunin ng United Nation o ng Vatican. Magkakaroon
ng ilan (at marami sa mga layunin ay mabuti), pati na rin ang ilang mga
pag-urong.
Sa totoo lang, at marahil pagkatapos ng malawakang tunggalian, isang uri
ng internasyonal na kasunduan sa kapayapaan ang sasang-ayunan at
makumpirma (Daniel 9:27). Kapag ito ay, marami ang maling naniniwala
na ang sangkatauhan ay magdadala ng isang mas mapayapa at utopian na
lipunan.
Marami ang madadala sa pamamagitan ng naturang internasyonal na
'utopiang pag-unlad' (cf. Ezekiel 13:10) gayundin ng iba't ibang mga tanda
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at kababalaghan (2 Tesalonica 2:9-12). Ngunit sinasabi ng Bibliya na ang
gayong kapayapaan ay hindi magtatagal (Daniel 9:27; 11:31-44), sa kabila
ng maaaring angkinin ng mga pinuno (1 Tesalonica 5:3; Isaias 59:8).

Ang ideya na, bukod kay Hesus (cf. Juan 15:5; Mateo 24:21-22), ang
sangkatauhan ay maaaring magdala ng utopia sa 'kasalukuyang
masamang kapanahunan' na ito ay isang huwad na ebanghelyo (Galacia
1:3-10).
Kung ang sangkatauhan lamang ay lubos na walang kakayahang magdulot
ng utopia, posible ba ang anumang uri ng utopia?
Oo.
Gagawin ng Kaharian ng Diyos ang planetang ito at, sa kalaunan, sa buong
kawalang-hanggan, na hindi kapani-paniwalang mas mahusay.
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2. Rekile phuthego ka madi a Gagwea gona ke
Modimo?
Itinuturo ng Bibliya na ang isang lipunang utopia, na tinatawag na
Kaharian ng Diyos, ay papalit sa mga pamahalaan ng tao (Daniel 2:44;
Apocalipsis 11:15; 19:1-21).
Nang simulan ni Jesus ang Kanyang pampublikong ministeryo, nagsimula
Siya sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo ng Kaharian ng
Diyos . Narito ang iniulat ni Mark:
14

Ngayon, pagkatapos na maibilanggo si Juan, ay naparoon si
Jesus sa Galilea, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng
Diyos, 15 at sinasabi, “Naganap na ang panahon, at malapit na ang
kaharian ng Diyos. Magsisi, at maniwala sa ebanghelyo” (Marcos
1:14-15).
Ang terminong ebanghelyo, ay nagmula sa salitang Griyego na isinalin
bilang euangelion , at nangangahulugang “mabuting mensahe” o
“mabuting balita.” Sa Bagong Tipan, ang salitang Ingles na “kaharian,” na
nauugnay sa kaharian ng Diyos, ay binanggit nang humigit-kumulang 149
beses sa NKJV at 151 sa Douay Rheims Bible . Nagmula ito sa salitang
Griyego na isinalin bilang basileia na nangangahulugang pamamahala o
kaharian ng royalty.
Ang mga kaharian ng tao, gayundin ang kaharian ng Diyos, ay may isang
hari (Apocalipsis 17:14), sumasaklaw sila sa isang heograpikong lugar
(Apocalipsis 11:15), mayroon silang mga tuntunin (Isaias 2:3-4; 30:9), at
mayroon silang paksa (Lucas 13:29).
Narito ang unang pampublikong pagtuturo mula kay Jesus na itinala ni
Mateo:
23

At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa kanilang
mga sinagoga, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian
(Mateo 4:23).
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Itinala din ni Matthew:
35

Nang magkagayo'y nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at
mga nayon, na nagtuturo sa kanilang mga sinagoga, na
ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian (Mateo 9:35).
Ang Bagong Tipan ay nagpapakita na si Hesus ay maghahari
magpakailanman:
33

At Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman,
at ang Kanyang kaharian ay walang katapusan (Lucas 1:33).
Itinala ni Lucas na ang layunin na isinugo si Jesus ay upang ipangaral ang
Kaharian ng Diyos. Pansinin ang itinuro ni Jesus:
43

Sinabi niya sa kanila, “Kailangan ko ring ipangaral ang kaharian
ng Diyos sa ibang mga lungsod, sapagkat sa layuning ito ako
sinugo” (Lucas 4:43).
Narinig mo na ba na pinangaralan? Napagtanto mo ba na ang layunin ni
Jesus sa pagsusugo ay upang ipangaral ang Kaharian ng Diyos?
Itinala rin ni Lucas na si Jesus ay pumunta at ipinangaral ang Kaharian ng
Diyos:
10

At ang mga apostol, nang sila'y magsibalik, ay sinabi sa kaniya
ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos, dinala niya sila at
tumabi sa isang ilang na lugar na kabilang sa lungsod na
tinatawag na Betsaida. 11 Datapuwa't nang malaman ito ng mga
karamihan, ay sumunod sila sa kaniya; at tinanggap Niya sila at
sinabi sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos (Lucas 9:10-11).
Itinuro ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ang dapat na maging
pangunahing priyoridad para sa mga susunod sa Kanya:
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33

Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang
katuwiran (Mateo 6:33).
31

Datapuwa't hanapin ninyo ang kaharian ng Dios, at ang lahat ng
mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. 32 Huwag matakot,
munting kawan, sapagkat kinalulugdan ng inyong Ama na ibigay
sa inyo ang kaharian (Lucas 12:31-32).
Ang mga Kristiyano ay HANAPIN MUNA ang Kaharian ng Diyos. Ginagawa
nila ito sa pamamagitan ng paggawa nito ng kanilang pangunahing
priyoridad sa pamamagitan ng pamumuhay tulad ng nais ni Kristo na
mamuhay sila at umaasa sa Kanyang pagbabalik at kaharian.
Gayunpaman, karamihan sa mga nag-aangking Kristo, hindi lamang hindi
hinahanap muna ang Kaharian ng Diyos, hindi rin nila alam kung ano ito.
Marami rin ang maling naniniwala na ang pakikisangkot sa makamundong
pulitika ay ang inaasahan ng Diyos sa mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng
hindi pag-unawa sa kaharian ng Diyos, hindi nila naiintindihan
mamuhay ngayon ayon sa nararapat o unawain kung bakit ang
sangkatauhan ay may kamalian.
Pansinin din na ang kaharian ay ibibigay sa isang maliit na kawan (cf.
Roma 11:5). Kailangan ng kababaang-loob upang maging handang maging
bahagi ng tunay na munting kawan.
Ang Kaharian ng Diyos ay hindi pa naitatag sa Lupa
Itinuro ni Jesus na ang Kanyang mga tagasunod ay dapat manalangin para
sa kaharian na dumating, kaya hindi pa nila ito inaari:
9

Ama namin na nasa langit, Sambahin nawa ang iyong pangalan.
10 Dumating ang iyong kaharian. Mangyari ang iyong kalooban
(Mateo 6:9-10).
Isinugo ni Jesus ang Kanyang mga alagad upang ipangaral ang Kaharian ng
Diyos:
13

1

At tinawag niya ang kaniyang labindalawang alagad at binigyan
sila ng kapangyarihan at kapamahalaan laban sa lahat ng mga
demonyo, at upang magpagaling ng mga sakit. 2 Sinugo niya sila
upang ipangaral ang kaharian ng Diyos (Lucas 9:1-2).
Itinuro ni Jesus na ang Kanyang presensya lamang ay hindi ang kaharian,
dahil ang kaharian ay hindi pa naitatag sa Lupa noon kung kaya't ginawa
Niya ang hindi Niya pinalayas ang mga demonyo sa Kanyang pangalan
noon:
28

Ngunit kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa
pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, tiyak na dumating na sa inyo
ang kaharian ng Diyos (Mateo 12:28).
Ang tunay na kaharian ay nasa hinaharap—hindi rin ito narito ngayon
gaya ng ipinakita ni Marcos:
47

At kung ang iyong mata ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
dukitin mo. Mas mabuti para sa iyo na pumasok sa kaharian ng
Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata, na mabaliw
… (Marcos 9:47).
23

Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad,
“Napakahirap para sa mga may kayamanan na makapasok sa
kaharian ng Diyos!” 24 At ang mga alagad ay namangha sa
kaniyang mga salita. Ngunit muling sumagot si Jesus at sinabi sa
kanila, “Mga anak, napakahirap para sa mga nagtitiwala sa
kayamanan na makapasok sa kaharian ng Diyos! 25 Mas madali pa
sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang
mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos” (Marcos 10:2325).
25

Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi na ako iinom ng bunga
ng ubas hanggang sa araw na iinumin ko itong bago sa kaharian
ng Diyos” (Marcos 14:25).
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43

Si Jose ng Arimatea, isang kilalang miyembro ng konseho, na
siya rin ay naghihintay sa kaharian ng Diyos, na dumarating at
matapang ang loob … (Marcos 15:43).
Itinuro ni Jesus na ang kaharian ay hindi ngayon bahagi ng kasalukuyang
mundo:
36

Sumagot si Jesus, “Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito.
Kung ang Aking kaharian ay sa sanglibutang ito, ang Aking mga
lingkod ay lalaban, upang hindi ako maibigay sa mga Judio; ngunit
ngayon ang Aking kaharian ay hindi mula rito” (Juan 18:36).
Itinuro ni Jesus na ang kaharian ay darating pagkatapos na Siya ay
bumalik bilang Hari nito:
31

“Pagdating ng Anak ng Tao sa kaniyang kaluwalhatian, at ang
lahat ng mga banal na anghel ay kasama niya, kung magkagayo'y
uupo siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian. 32 Ang lahat ng
mga bansa ay titipunin sa harap niya, at ihihiwalay niya sila sa
isa't isa, gaya ng paghihiwalay ng pastol sa kaniyang mga tupa sa
mga kambing. 33 At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan,
ngunit ang mga kambing sa kaliwa. 34 Kung magkagayo'y sasabihin
ng Hari sa mga nasa kanan niya, 'Halikayo, kayong mga pinagpala
ng Aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa
inyo mula nang itatag ang sanglibutan (Mateo 25:31-34).
Dahil wala rito ang Kaharian ng Diyos, hindi tayo makakakita ng tunay na
utopia hanggang sa ito ay maitatag. Dahil hindi nauunawaan ng
karamihan ang kaharian ng Diyos, hindi nila nauunawaan kung paano
gumagana ang Kanyang mapagmahal na pamahalaan.
Ang Kaharian ng Diyos ay hindi darating “hanggang sa dumating ang
kapunuan ng mga Gentil” (Roma 11:25)—at hindi pa iyon nangyayari.
Ano ang sinabi ni Jesus na katulad ng kaharian?

15

Nagbigay si Jesus ng ilang paliwanag kung ano ang Kaharian ng Diyos:
26

At sinabi niya, "Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng kung ang
isang tao ay naghahasik ng binhi sa lupa, 27 at natutulog sa gabi at
bumabangon sa araw, at ang binhi ay sumisibol at tumubo, na
hindi niya alam kung paano. 28 Sapagka't ang lupa ay nagbubunga
ng mag-isa: una ang talim, pagkatapos ay ang ulo, pagkatapos ay
ang buong butil sa ulo. 29 Ngunit kapag hinog na ang butil, agad
niyang inilalagay ang karit, sapagkat dumating na ang pag-aani”
(Marcos 4:26-29).
18

Pagkatapos ay sinabi niya, “Ano ang katulad ng kaharian ng
Diyos? At sa ano ko ito ihahambing? 19 Ito ay tulad ng isang butil
ng mustasa, na kinuha ng isang tao at inilagay sa kaniyang
halamanan; at ito ay lumaki at naging isang malaking puno, at ang
mga ibon sa himpapawid ay pugad sa mga sanga nito.” 20 At muli
niyang sinabi, “Sa ano ko itutulad ang kaharian ng Diyos? 21 Ito ay
tulad ng lebadura, na kinuha ng isang babae at itinago sa tatlong
takal na harina hanggang sa ang lahat ay maalsa” (Lucas 13:1821).
Ang mga talinghagang ito ay nagmumungkahi na, sa una, ang Kaharian ng
Diyos ay medyo maliit, ngunit magiging malaki.
Iniulat din ni Luke:
29

Sila'y darating mula sa silangan at kanluran, mula sa hilaga at
timog, at uupo sa kaharian ng Diyos (Lucas 13:29).
Kaya, ang Kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng mga tao mula sa buong
mundo. HINDI ito lilimitahan sa mga may ninuno ng Israel o mga
partikular na pangkat etniko. Ang mga tao, mula sa lahat ng dako, ay
uupo sa kahariang ito.
Lucas 17 at ang Kaharian

16

Ang Lucas 17:20-21 ay nalilito sa ilan. Ngunit bago makarating doon,
pansinin na ang mga tao ay talagang kakain sa Kaharian ng Diyos:
15

“Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos!” ( Lucas
14:15 ).
Dahil ang mga tao ay kakain (sa hinaharap) sa Kaharian ng Diyos, ito ay
hindi lamang isang bagay na isinasantabi sa kanilang mga puso ngayon, sa
kabila ng mga maling pagsasalin/ hindi pagkakaunawaan ng Lucas 17:21
na nagpapahiwatig ng iba.
Ang Moffatt translation ng Lucas 17:20-21 ay maaaring makatulong sa
ilan na maunawaan:
20

Nang tanungin siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang
Paghahari ng Diyos, siya ay sumagot sa kanila, “Ang paghahari ng
Diyos ay hindi darating ayon sa inaasahan ninyong mapapansin; 21
Walang magsasabi, 'Narito na' o 'Nariyan na,' sapagkat ang
paghahari ng Diyos ay nasa gitna mo na." (Lucas 17:20-21,
Moffatt; tingnan din ang mga pagsasalin ng NASB at ESV)
Pansinin na si Jesus ay nakikipag-usap sa mga hindi napagbagong loob,
makalaman, at mapagkunwari na mga Pariseo. Si Jesus ay “sinagot sila,”
— ang mga Pariseo ang nagtanong kay Jesus ng tanong. Tumanggi silang
kilalanin Siya.
Nasa SIMBAHAN ba sila? Hindi!
Hindi rin binabanggit ni Jesus ang tungkol sa isang simbahan na malapit
nang organisahin. Hindi rin Siya nagsasalita tungkol sa mga damdamin sa
isip o puso.
Jesus ay nagsasalita tungkol sa Kanyang PAGHAHARI! Ang mga Pariseo ay
hindi nagtatanong sa Kanya tungkol sa isang simbahan. Wala silang alam
sa anumang simbahan ng Bagong Tipan na malapit nang magsimula. Hindi
sila nagtatanong tungkol sa isang uri ng magandang damdamin.
17

Kung iniisip ng isang tao na ang Kaharian ng Diyos ay ang IGLESIA - at ang
Kaharian ng Diyos ay "sa loob" ng mga Pariseo - ang IGLESIA ba ay nasa
loob ng mga Pariseo? Halatang hindi!
Ang ganitong konklusyon ay medyo katawa-tawa, hindi ba? Habang
isinasalin ng ilang Protestanteng salin ang bahagi ng Lucas 17:21 bilang
“ang Kaharian ng Diyos ay “nasa loob mo” (NKJV/KJV), kahit na ang
Catholic New Jerusalem Bible ay wastong isinalin iyon bilang “ang
kaharian ng Diyos ay nasa gitna ninyo.”
Si Jesus ang isa sa, sa gitna, ng mga Pariseo. Ngayon, inakala ng mga
Pariseo na inaabangan nila ang Kaharian ng Diyos. Ngunit hindi nila ito
naintindihan. Ipinaliwanag ni Jesus na hindi ito magiging isang lokal, o
limitadong Kaharian para sa mga Hudyo lamang, gaya ng inaakala nila (ni
isang simbahan na pinaniniwalaan ngayon ng ilan ). Ang Kaharian ng Diyos
ay hindi lamang isa sa maraming tao at nakikitang mga kaharian na
maaaring ituro o makita ng mga tao, at sabihin, “Ito na, narito”; o “iyan
ang Kaharian, doon.”
Si Jesus, Mismo, ay isinilang upang maging HARI ng Kaharian na iyon, gaya
ng Kanyang malinaw na sinabi kay Pilato (Juan 18:36-37). Unawain na ang
Bibliya ay gumagamit ng mga katagang “hari” at “kaharian” nang
magkapalit (eg Daniel 7 : 17-18,23 ). Ang HARI ng hinaharap na Kaharian
ng Diyos ay, noon at doon, nakatayo sa tabi ng mga Pariseo. Ngunit hindi
nila Siya nakilala bilang kanilang hari (Juan 19:21). Pagbalik Niya, itatakwil
Siya ng mundo (Pahayag 19:19).
Si Jesus ay nagpatuloy, sa mga sumusunod na talata sa Lucas 17, upang
ilarawan ang Kanyang ikalawang pagparito, kapag ang Kaharian ng Diyos
ay mamamahala sa BUONG LUPA (pagpapatuloy sa Moffatt para sa
pagkakapare-pareho sa kabanatang ito):
22

Sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Darating ang mga araw na
kayo ay maghahangad at mananabik nang walang kabuluhan na
magkaroon ng kahit isang araw ng Anak ng tao. 23 Sasabihin ng
mga tao, 'Tingnan mo, narito siya!' 'Tingnan, nandiyan siya!'
ngunit huwag kang lalabas o tumakbo kasunod sa kanila, 24
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sapagkat tulad ng kidlat na kumikislap mula sa isang panig ng
langit hanggang sa kabilang panig, gayon din ang Anak ng tao sa
kaniyang sariling araw. 25 Ngunit kailangan muna niyang magtiis
ng matinding pagdurusa at itakwil ng kasalukuyang henerasyon.
(Lucas 17:22-25, Moffatt)
Tinukoy ni Jesus ang pagkislap ng kidlat , tulad ng sa Mateo 24:27-31, na
naglalarawan sa Kanyang ikalawang pagparito upang PAMAMAHALA ang
buong mundo. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi Siya makikita ng Kanyang
mga tao sa Kanyang pagbabalik.
Hindi Siya kikilalanin ng mga tao bilang kanilang HARI (Pahayag 11:15) at
lalaban sila sa Kanya (Pahayag 19:19)! Marami ang mag-aakalang
kinakatawan ni Jesus ang Antikristo. Hindi sinasabi ni Jesus na ang
Kaharian ng Diyos ay nasa loob ng mga Pariseong iyon—sinabi Niya sa
kanila sa ibang lugar na hindi sila mapupunta sa Kaharian dahil sa kanilang
pagpapaimbabaw (Mateo 23:13-14). Hindi rin sinabi ni Jesus na ang
Simbahan ang magiging Kaharian.
Ang Kaharian ng Diyos ay isang bagay na balang-araw ay mapapasok ng
mga tao — tulad ng sa muling pagkabuhay ng mga matuwid!
Gayunpaman, kahit na si Abraham at ang iba pang mga patriyarka ay wala
pa doon (cf. Hebreo 11:13-40).
Alam ng mga alagad na ang Kaharian ng Diyos ay wala sa kanila nang
personal noon, at ito ay dapat na lumitaw gaya ng mga sumusunod, na
dumating pagkatapos ng Lucas 17:21, ay nagpapakita:
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Ngayon, habang naririnig nila ang mga bagay na ito, siya ay
nagsalita ng isa pang talinghaga, sapagka't Siya ay malapit na sa
Jerusalem at sapagka't kanilang inaakala na ang kaharian ng Dios
ay lilitaw kaagad (Lucas 19:11).
Ang Kaharian ay malinaw na nasa hinaharap
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Paano mo malalaman kung malapit na ang Kaharian? Bilang bahagi ng
pagsagot sa tanong na iyon, inilista ni Jesus ang mga pangyayari sa
propeta (Lucas 21:8–28) at pagkatapos ay itinuro:
29

Tingnan mo ang puno ng igos, at ang lahat ng mga puno. 30
Kapag namumulaklak na sila, nakikita at nalalaman ninyo sa
inyong sarili na malapit na ang tag-araw. 31 Gayon din naman
kayo, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito,
alamin ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos (Lucas 21:2931).
Nais ni Jesus na sundin ng Kanyang mga tao ang makahulang mga
kaganapan upang malaman kung kailan darating ang Kaharian. Sinabi ni
Jesus sa ibang lugar sa Kanyang mga tao na panoorin at bigyang-pansin
ang mga pangyayari sa propeta (Lucas 21:36; Marcos 13:33-37). Sa kabila
ng mga salita ni Jesus, marami ang nagbawas sa panonood ng mga
kaganapan sa mundo na nauugnay sa hula.
Sa Lucas 22 at 23, muling ipinakita ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ay
isang bagay na matutupad sa hinaharap kapag Siya ay nagturo:
15

“Na may marubdob na pagnanasa ay ninais kong kumain ng
Paskuwa na ito na kasama ninyo bago ako magdusa; 16 Sapagka't
sinasabi ko sa inyo, hindi na ako kakain niyaon hanggang sa
maganap ito sa kaharian ng Dios." 17 Nang magkagayo'y kinuha
niya ang saro, at nagpasalamat, at sinabi, Kunin ninyo ito, at
hatiin ninyo sa inyong sarili; 18 sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi
ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian
ng Diyos” (Lucas 22:15-18).
39

Ngunit ang isa sa mga manggagawa ng kasamaan na kasama
niyang ipinako sa krus ay namumusong sa kanya at sinabi niya,
Kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin
kami. 40 At sinaway siya ng kaniyang kasama, at sinabi niya sa
kaniya, Hindi ka ba natatakot sa Dios? Sapagka't ikaw din ay nasa
kahatulan kasama niya. 41 At tayo ay makatarungan, sapagkat
tayo ay karapat-dapat, sapagkat tayo ay ginagantihan ayon sa
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ating ginawa, ngunit walang masamang ginawa ang isang ito.” 42
At sinabi niya kay Jesus , "Panginoon ko, alalahanin mo ako
pagdating mo sa iyong kaharian." 43 Ngunit sinabi sa kanya ni
Jesus , “Amen, sinasabi ko sa iyo na ngayon ay makakasama kita
sa Paraiso.” ( Lucas 23:39-43 , Aramaic sa Plain English)
Ang Kaharian ng Diyos ay hindi dumating kaagad pagkatapos na patayin si
Jesus gaya ng ipinakita sa atin nina Marcos at Lucas:
43

Si Jose ng Arimatea, isang kilalang miyembro ng konseho, na
siya rin ay naghihintay sa kaharian ng Diyos, na dumarating at
matapang ang loob … (Marcos 15:43).
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Siya ay mula sa Arimatea, isang lungsod ng mga Judio, na siya
rin ay naghihintay sa kaharian ng Diyos (Lucas 23:51).
Ito ay pagkatapos ng muling pagkabuhay (1 Corinto 15:50-55) na ang mga
Kristiyano ay ipanganganak muli upang makapasok sa Kaharian ng Diyos,
gaya ng itinala ni Juan:
3

Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Katotohanan, katotohanang
sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli,
ay hindi niya makikita ang kaharian ng Dios. 4 Sinabi sa kaniya ni
Nicodemo, Paanong maipanganganak ang isang tao kung siya ay
matanda na? Maaari ba siyang pumasok muli sa sinapupunan ng
kanyang ina at ipanganak?" 5 Sumagot si Jesus, “Katotohanan,
katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay
ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa
kaharian ng Dios (Juan 3:3-5).
Tanging ang mga tao ng Diyos ang makakakita ng kahuli-hulihang
Kaharian ng Diyos pagkatapos ng milenyo.
Ngayon mangyaring higit na maunawaan na pagkatapos na mabuhay na
mag-uli si Jesus, muli Niyang itinuro ang tungkol sa Kaharian ng Diyos:
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Siya rin ay nagpakita ng Kanyang sarili na buhay pagkatapos ng
Kanyang pagdurusa sa pamamagitan ng maraming hindi
nagkakamali na mga patunay, na nakita nila sa loob ng
apatnapung araw at nagsasalita ng mga bagay na nauukol sa
kaharian ng Diyos (Mga Gawa 1:3).
Ang una at huling mga sermon na ibinigay ni Jesus ay tungkol sa
Kaharian ng Diyos! Dumating si Jesus bilang mensahero upang magturo
tungkol sa Kaharian na iyon.
Ipinasulat din ni Jesus kay Apostol Juan ang tungkol sa sanlibong taon na
Kaharian ng Diyos na darating sa lupa. Pansinin kung ano ang ipinasulat
Niya kay Juan:
4

Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa
kanilang patotoo tungkol kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos, na
hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan, at hindi
tumanggap ng kanyang marka sa kanilang mga noo o sa kanilang
mga kamay. At sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa
loob ng isang libong taon (Apocalipsis 20:4).
Ang mga sinaunang Kristiyano ay nagturo na ang milenyo na Kaharian ng
Diyos ay mapupunta sa lupa at papalitan ang mga pamahalaan ng mundo
gaya ng itinuturo ng Bibliya (cf. Apocalipsis 5:10, 11:15).
Bakit, kung ang Kaharian ng Diyos ay napakahalaga, hindi pa ba ito narinig
ng karamihan?
Bahagyang dahil tinawag ito ni Jesus na isang misteryo:
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At sinabi niya sa kanila, Sa inyo ay ipinagkaloob na malaman
ang hiwaga ng kaharian ng Dios; ngunit sa mga nasa labas, ang
lahat ng mga bagay ay dumarating sa mga talinghaga (Marcos
4:11).
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Kahit ngayon ang tunay na Kaharian ng Diyos ay isang misteryo sa
karamihan gaya ng karamihan sa plano ng Diyos (tingnan din ang aming
libreng libro, online sa www.ccog.org na may pamagat na: Ang MISTERYO
ng PLANO NG DIYOS Bakit Nilikha ng Diyos ang Anuman? Bakit ka ginawa
ng Diyos ? ).
Isaalang-alang din, na sinabi ni Jesus na ang wakas (ng kapanahunan) ay
darating (sa lalong madaling panahon) PAGKATAPOS na maipangaral ang
ebanghelyo ng kaharian sa buong mundo bilang isang SAKSI:
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At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong
mundo bilang saksi sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon
ay darating ang wakas (Mateo 24:14).
Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay mahalaga at
dapat maisakatuparan sa mga huling panahon na ito. Ito ay isang
"mabuting mensahe" dahil nag-aalok ito ng tunay na pag-asa sa mga
sakit ng sangkatauhan, sa kabila ng maaaring ituro ng mga pinunong
pulitikal.
Kung isasaalang-alang mo ang mga salita ni Jesus, dapat na malinaw na
ang tunay na simbahang Kristiyano ay dapat na nagpapahayag ng
ebanghelyo ng kaharian ngayon. Ito dapat ang pangunahing priyoridad
nito para sa Simbahan. At para magawa ito ng maayos, maraming wika
ang dapat gamitin. Ito ang sinisikap na gawin ng Patuloy na Simbahan ng
Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit ang buklet na ito ay isinalin sa
maraming wika.
Itinuro ni Jesus na karamihan ay HINDI tatanggapin ang Kanyang paraan:
13

“Pumasok kayo sa makipot na pintuan; sapagka't maluwang ang
pintuang-bayan at malapad ang daan na patungo sa
kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. 14 Sapagka't
makipot ang pintuan at mahirap ang daan na patungo sa buhay,
at kakaunti ang nakasusumpong nito. ( Mateo 7:13-14 )

23

Ang ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay humahantong sa buhay!
Maaaring maging kawili-wiling pansinin na bagama't ang karamihan sa
mga nag-aangking Kristiyano ay tila hindi napapansin ang paniwala na ang
diin ni Kristo ay ang pangangaral ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos,
madalas na nauunawaan ng mga sekular na teologo at mga mananalaysay
na ito ang aktuwal na itinuturo ng Bibliya.
Gayunpaman, si Jesus, Mismo, ay umasa na ang Kanyang mga disipulo ay
magtuturo ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos (Lucas 9: 2,60 ). Dahil ang
kaharian sa hinaharap ay ibabatay sa mga batas ng Diyos, ito ay
magdudulot ng kapayapaan at kasaganaan—at ang pagsunod sa mga
batas na iyon sa panahong ito ay humahantong sa tunay na kapayapaan
(Awit 119:165; Efeso 2:15).
At ang mabuting balitang ito ng kaharian ay kilala sa mga kasulatan sa
Lumang Tipan.
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3. Matlafatša ka gore re emele go tla ga
Modimo wa rena le mophološi?
Ang una at huling naitalang sermon ni Jesus ay nagsasangkot ng
pagpapahayag ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos (Marcos 1:14-15; Mga
Gawa 1:3).
Ang kaharian ng Diyos ay isang bagay na dapat na alam ng mga Hudyo
noong panahon ni Hesus tulad ng binanggit sa kanilang mga banal na
kasulatan, na tinatawag natin ngayon na Lumang Tipan.
Nagturo si Daniel Tungkol sa Kaharian
Isinulat ni propeta Daniel:
40

At ang ikaapat na kaharian ay magiging kasing lakas ng bakal,
yayamang ang bakal ay nakakadurog at nakadudurog ng lahat; at
gaya ng bakal na dumudurog, ang kahariang iyon ay dudurog at
dudurugin ang lahat ng iba pa. 41 Yamang iyong nakita ang mga
paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik ng magpapalyok at
ang isang bahagi ay bakal, ang kaharian ay mahahati; gayon ma'y
ang lakas ng bakal ay naroroon, gaya ng iyong nakitang bakal na
hinaluan ng ceramic na putik. 42 At kung paanong ang mga daliri
ng paa ay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik, gayon
ang kaharian ay magiging isang bahaging malakas at isang bahagi
ay marupok. 43 Kung paanong iyong nakita ang bakal na hinaluan
ng ceramic na putik, sila ay makikihalubilo sa mga binhi ng mga
tao; ngunit hindi sila magkakadikit sa isa't isa, kung paanong ang
bakal ay hindi nahahalo sa putik. 44 At sa mga araw ng mga haring
ito ang Dios ng langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi
magigiba kailan man; at ang kaharian ay hindi iiwan sa ibang mga
tao; ito ay dudurog at lilipulin ang lahat ng mga kahariang ito, at
ito ay mananatili magpakailanman (Daniel 2:40-44).
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Nguni't ang mga banal ng Kataastaasan ay tatanggap ng
kaharian, at aariin ang kaharian magpakailan man, maging
magpakailan man. (Daniel 7:18).
21

“Ako ay nanonood; at ang sungay ding iyon ay nakikipagdigma
laban sa mga banal, at nanaig laban sa kanila, 22 hanggang sa
dumating ang Matanda sa mga Araw, at ang isang paghatol ay
ginawa para sa mga banal ng Kataas-taasan, at dumating ang
panahon upang ariin ng mga banal ang kaharian. . ( Daniel 7:2122 )
Mula kay Daniel, nalaman natin na darating ang panahon na wawasakin
ng Kaharian ng Diyos ang mga kaharian ng mundong ito at mananatili
magpakailanman. Nalaman din natin na ang mga banal ay magkakaroon
ng kanilang bahagi sa pagtanggap ng kahariang ito.
Maraming bahagi ng mga propesiya ni Daniel ay para sa ating panahon sa
ika-21 siglo .
Pansinin ang ilang mga sipi mula sa Bagong Tipan:
12

“Ang sampung sungay na nakita mo ay sampung hari na hindi
pa nakatanggap ng kaharian, ngunit tumatanggap sila ng
awtoridad sa loob ng isang oras bilang mga hari kasama ng
halimaw. 13 Ang mga ito ay may isang pag-iisip, at kanilang
ibibigay ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa
halimaw. 14 Ang mga ito ay makikipagdigma sa Kordero, at ang
Kordero ay magdaraig sa kanila, sapagka't Siya ay Panginoon ng
mga panginoon at Hari ng mga hari; at ang mga kasama Niya ay
tinawag, pinili, at tapat.” (Apocalipsis 17:12-14)
Kaya, nakikita natin sa Luma at Bagong Tipan ang konsepto na
magkakaroon ng pangwakas na panahon makalupang kaharian na may
sampung bahagi at ang Diyos ay wawasakin ito at itatag ang Kanyang
kaharian.
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Itinuro ni Isaias ang Tungkol sa Kaharian
Kinasihan ng Diyos si Isaias na isulat ang tungkol sa unang bahagi ng
Kaharian ng Diyos, ang libong taong paghahari na kilala bilang milenyo, sa
ganitong paraan:
1

May lalabas na isang tungkod mula sa tangkay ni Jesse, at isang
Sanga ay tutubo sa kaniyang mga ugat. 2 Ang Espiritu ng
Panginoon ay sasa kaniya, Ang Espiritu ng karunungan at
pagkaunawa, Ang Espiritu ng payo at kalakasan, Ang Espiritu ng
kaalaman at ng takot sa Panginoon.
3

Ang kaniyang kaluguran ay nasa pagkatakot sa Panginoon, at
hindi siya hahatol ayon sa paningin ng kaniyang mga mata, ni
magpapasiya man ayon sa pakikinig ng kaniyang mga pakinig; 4
Nguni't hahatulan niya ng katuwiran ang dukha, at hahatulan niya
ng katuwiran
para sa maamo ng lupa; Sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng
kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang mga
labi ay papatayin niya ang masama. 5 Katuwiran ay magiging
sinturon ng kaniyang mga balakang, at pagtatapat ang sinturon ng
kaniyang baywang.
6

“Ang lobo naman ay tatahang kasama ng kordero, ang leopardo
ay hihigang kasama ng batang kambing, ang guya at ang batang
leon at ang patabaing magkakasama; At isang munting bata ang
mangunguna sa kanila. 7 Ang baka at ang oso ay manginginain;
Ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasama; At ang leon
ay kakain ng dayami gaya ng baka. 8 Ang batang pasusuhin ay
maglalaro sa butas ng ulupong, at ilalagay ng bata sa suso ang
kaniyang kamay sa yungib ng ulupong. 9 Hindi sila sasaktan o
lilipulin sa aking buong banal na bundok, sapagka't ang lupa ay
mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, Gaya ng tubig na
tumatakip sa dagat.
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“At sa araw na yaon ay magkakaroon ng isang Ugat ni Jesse, Na
tatayo bilang watawat sa mga tao; Sapagka't hahanapin siya ng
mga Gentil, At ang kaniyang pahingahang dako ay magiging
maluwalhati." (Isaias 11:1-10)
Ang dahilan kung bakit ko tinukoy ito bilang ang unang bahagi o unang
yugto ng Kaharian ng Diyos, ay na ito ay isang panahon kung saan ito ay
magiging pisikal (bago ang panahon na ang banal na lungsod, ang Bagong
Jerusalem ay bumaba mula sa langit, Pahayag 21) at tatagal ng isang
libong taon. Kinumpirma ni Isaiah ang pisikal na aspeto ng yugtong ito
nang magpatuloy siya sa:
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At mangyayari sa araw na yaon, na muling itataas ng Panginoon
ang kaniyang kamay sa ikalawang pagkakataon, Upang mabawi
ang nalabi sa kaniyang bayan na natitira, Mula sa Asiria at Egipto,
Mula sa Pathros at Cush, Mula sa Elam at Shinar, Mula sa Hamat
at sa Hamat. mga isla sa dagat.
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Siya'y maglalagay ng watawat sa mga bansa, at pipisanin ang
mga tapon ng Israel, at pipisanin ang mga nangalat sa Juda mula
sa apat na sulok ng lupa. 13 At ang inggit ng Ephraim ay aalis, at
ang mga kalaban ng Juda ay mahihiwalay; Ang Ephraim ay hindi
maiinggit sa Juda, at ang Juda ay hindi mangliligalig sa Ephraim. 14
Nguni't sila'y lilipad sa balikat ng mga Filisteo sa dakong
kalunuran; Sama -sama nilang samsam ang mga tao sa Silangan;
At kanilang ipapatong ang kanilang kamay sa Edom at Moab; At
susundin sila ng mga tao ni Ammon. 15 Lubos na lilipulin ng
Panginoon ang dila ng Dagat ng Ehipto; Sa pamamagitan ng
kaniyang malakas na hangin ay kaniyang iuurong ang kaniyang
kamao sa ibabaw ng Ilog, At hahampasin niya ito sa pitong batis,
At patawid ang mga tao sa tuyong sapatos. 16 Magkakaroon ng
isang lansangan sa nalabi sa kaniyang bayan , na natitira mula sa
Asiria, gaya ng nangyari sa Israel nang araw na siya'y umahon
mula sa lupain ng Egipto. (Isaias 11:11-16)
Nabigyang-inspirasyon din si Isaias na sumulat:
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Ngayon ay mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng
bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, At
matataas sa mga burol ; At lahat ng mga bansa ay dadaloy doon. 3
Maraming tao ang magsisiparoon at magsasabi, Halika, at tayo'y
magsiahon sa bundok ng Panginoon, Sa bahay ng Dios ni Jacob;
Siya ang magtuturo sa atin ng Kanyang mga daan, at tayo ay
lalakad sa Kanyang mga landas.” Sapagka't sa Sion ay lalabas ang
kautusan , At ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. 4
Siya'y hahatol sa pagitan ng mga bansa, at sasawayin ang
maraming tao; Kanilang puputulin ang kanilang mga tabak na
maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay mga karit; Ang
bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral
pa man sila ng digmaan. ... 11 Ang matayog na tingin ng tao ay
ibababa, ang kapalaluan ng mga tao ay ibababa, at ang Panginoon
lamang ang matataas sa araw na yaon. ( Isaias 2:2-4 , 11 )
Kaya, ito ay magiging isang utopiang panahon ng kapayapaan sa lupa. Sa
bandang huli, ito ay magpakailanman, kasama si Jesus na mamamahala.
Batay sa iba't ibang kasulatan (Awit 90:4; 92:1; Isaias 2:11; Oseas 6:2),
itinuro ng Jewish Talmud na ito ay tumatagal ng 1,000 taon (Babylonian
Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a).
I saiah ay na-inspire din na isulat ang mga sumusunod:
6

Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang Bata, Sa atin ay
ibinigay ang isang Anak; At ang pamahalaan ay maaatang sa
Kanyang balikat. At ang Kanyang pangalan ay tatawaging
Kamangha-manghang, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos,
Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. 7 Sa paglago ng
kaniyang pamamahala at kapayapaan ay walang wakas, sa
luklukan ni David at sa kaniyang kaharian, upang ayusin at itatag
sa kahatulan at katarungan Mula sa panahong yaon hanggang sa
magpakailan man. Gagawin ito ng sigasig ng Panginoon ng mga
hukbo. (Isaias 9:6-7)
Pansinin na sinabi ni Isaias na darating si Jesus at magtatatag ng isang
kaharian na may pamahalaan. Bagama't maraming nag-aangking Kristo
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ang sumipi sa talatang ito, lalo na tuwing Disyembre bawat taon,
malamang na hindi nila napapansin na ito ay naghuhula ng higit pa sa
katotohanan na si Jesus ay ipanganganak. Ipinakikita ng Bibliya na ang
Kaharian ng Diyos ay may pamahalaan na may mga batas sa mga sakop,
at si Jesus ang mangunguna rito. Ipinropesiya ito nina Isaias, Daniel, at iba
pa.
Ang mga batas ng Diyos ay ang daan ng pag-ibig (Mateo 22:37-40; Juan
15:10) at ang Kaharian ng Diyos ay pamamahalaan batay sa mga batas na
iyon. Kaya naman ang Kaharian ng Diyos, sa kabila ng kung gaano karami
sa mundo ang tumitingin dito, ay ibabatay sa pag-ibig.
Mga Awit at Higit Pa
Hindi lamang sina Daniel at Isaias ang binigyang-inspirasyon ng Diyos na
sumulat tungkol sa darating na Kaharian ng Diyos.
Nabigyang-inspirasyon si Ezekiel na isulat na yaong mga tribo ng Israel
(hindi lamang ang mga Hudyo) na nakakalat sa panahon ng Malaking
Kapighatian ay titipunin nang sama-sama sa kaharian ng milenyo:
17

Kaya't sabihin mo, ‘ Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos:
“Tipunin ko kayo mula sa mga bayan, titipunin ko kayo mula sa
mga bansa kung saan kayo nangalat, at ibibigay ko sa inyo ang
lupain ng Israel.”’ 18 At pupunta sila roon, at kanilang aalisin ang
lahat ng kasuklamsuklam na bagay niyaon at lahat ng
kasuklamsuklam doon. 19 Kung magkagayo'y bibigyan ko sila ng
isang puso, at lalagyan ko sila ng isang bagong espiritu, at aking
aalisin ang batong puso sa kanilang laman, at bibigyan ko sila ng
isang pusong laman, 20 upang sila'y makalakad sa aking mga
palatuntunan at maingatan ang aking mga kahatulan at gawin ang
mga ito; at sila ay magiging Aking bayan, at Ako ay magiging
kanilang Diyos. 21 Ngunit kung tungkol sa kanila na ang mga puso
ay sumusunod sa pagnanasa para sa kanilang mga kasuklamsuklam na bagay at sa kanilang mga kasuklamsuklam, aking
gagantihan ang kanilang mga gawa sa kanilang sariling mga ulo,
sabi ng Panginoong Diyos. ( Ezekiel 11:17-21 )
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Ang mga inapo ng mga tribo ng Israel ay hindi na mangangalat, ngunit
susunod sa mga batas ng Diyos at titigil sa pagkain ng mga kasuklamsuklam na bagay (Levitico 11; Deuteronomio 14).
Pansinin ang sumusunod sa Mga Awit tungkol sa mabuting balita ng
kaharian ng Diyos:
27

Lahat ng mga dulo ng daigdig ay maaalala at manunumbalik sa
Panginoon, at lahat ng mga angkan ng mga bansa ay
magsisisamba sa harap mo. 28 Sapagka't ang kaharian ay sa
Panginoon, at siya'y nagpupuno sa mga bansa. ( Mga Awit 22:2728 )
6

Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman; Ang setro ng
katuwiran ay ang setro ng Iyong kaharian. ( Mga Awit 45:6 )
1

Oh, umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit! Umawit sa
Panginoon, buong lupa. 2 Umawit kayo sa Panginoon, purihin
ninyo ang kanyang pangalan; Ipahayag ang mabuting balita ng
Kanyang pagliligtas sa araw-araw. 3 Ipahayag ang kaniyang
kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kaniyang mga
kababalaghan sa gitna ng lahat ng mga bayan. (Mga Awit 96:1-3;
din cf. 1 Cronica 16:23-24)
10

Lahat ng iyong mga gawa ay pupurihin ka, Oh Panginoon, at ang
iyong mga banal ay pupurihin ka. 11 Sila'y magsasalita ng
kaluwalhatian ng iyong kaharian, at magsasalita ng iyong
kapangyarihan, 12 Upang ipakilala sa mga anak ng mga tao ang
kaniyang mga makapangyarihang gawa, at ang maluwalhating
kamahalan ng kaniyang kaharian. 13 Ang iyong kaharian ay walang
hanggang kaharian, At ang iyong kapangyarihan ay nananatili sa
lahat ng henerasyon. ( Awit 145:10-13 )
Ang iba't ibang manunulat sa Lumang Tipan ay sumulat din tungkol sa
mga aspeto ng kaharian (eg Ezekiel 20:33; Obadias 21; Mikas 4:7).
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Kaya, nang simulan ni Jesus ang pagtuturo ng ebanghelyo ng Kaharian ng
Diyos, ang Kanyang mga tagapakinig ay medyo pamilyar sa pangunahing
konsepto.
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4. O bolela kae leodimo go bontšha gore
etysesuka nnete ke Modim?
Bagama't marami ang kumikilos tulad ng ebanghelyo ay ang mabuting
balita lamang tungkol sa katauhan ni Jesus, ang katotohanan ay itinuro ng
mga tagasunod ni Jesus ang ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Iyan ang
mensaheng dinala ni Hesus.
Sumulat si Apostol Pablo tungkol sa Kaharian ng Diyos at ni Jesus:
8

At pumasok siya sa sinagoga at nagsalita ng buong tapang sa
loob ng tatlong buwan, na nangangatuwiran at nanghihikayat
tungkol sa mga bagay ng kaharian ng Diyos (Mga Gawa 19:8).
25

At sa katunayan, ngayon alam ko na kayong lahat, na kasama
nila ay ipinangangaral ko ang kaharian ng Diyos (Mga Gawa
20:25).
23

Kaya't nang sila'y makapagtakda ng isang araw sa kaniya, ay
marami ang lumapit sa kaniya sa kaniyang tinutuluyan, na
kaniyang ipinaliwanag at mataimtim na pinatotohanan ang
kaharian ng Dios, na humihikayat sa kanila tungkol kay Jesus mula
sa Kautusan ni Moises at ng mga Propeta, mula umaga hanggang
gabi. … 31 na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at nagtuturo
ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesu-Cristo nang buong
pagtitiwala, walang sinumang nagbabawal sa kanya (Mga Gawa
28 : 23,31 ).
Pansinin na ang Kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol kay Jesus
(bagaman Siya ay isang pangunahing bahagi nito), gaya ng itinuro din ni
Pablo ang tungkol kay Jesus nang hiwalay sa itinuro niya tungkol sa
Kaharian ng Diyos.
Tinawag din ito ni Pablo na ebanghelyo ng Diyos, ngunit iyon pa rin ang
ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos:
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9

… ipinangaral namin sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos … 12 na
kayo ay lumakad na karapat-dapat sa Diyos na tumawag sa inyo
sa Kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. ( 1 Tesalonica 2:9 ,
12 )
Tinawag din ito ni Pablo na ebanghelyo ni Cristo (Roma 1:16). Ang
“mabuting mensahe” ni Hesus, ang mensaheng itinuro Niya.
Isipin na ito ay hindi lamang isang ebanghelyo tungkol sa katauhan ni
Jesucristo o tungkol lamang sa personal na kaligtasan. Sinabi ni Pablo na
kasama sa ebanghelyo ni Cristo ang pagsunod kay Jesus, ang Kanyang
pagbabalik, at ang paghatol ng Diyos:
6

… upang gantihan ng Diyos ng kapighatian ang mga
bumabagabag sa inyo, 7 at bigyan kayo ng nababagabag na
kapahingahan kasama namin kapag ang Panginoong Jesus ay
nahayag mula sa langit kasama ng Kanyang makapangyarihang
mga anghel, 8 sa nagniningas na apoy na naghihiganti sa mga
hindi nakakakilala sa Diyos, at sa mga hindi sumusunod sa
ebanghelyo ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 9 Ang mga ito ay
parurusahan ng walang hanggang kapahamakan mula sa harapan
ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang
kapangyarihan, 10 kapag siya ay dumating, sa araw na iyon, upang
luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang humanga sa lahat ng
mga naniniwala, dahil ang aming patotoo. sa gitna ninyo ay
pinaniwalaan (2 Tesalonica 1:6-10).
Ang Bagong Tipan ay nagpapakita na ang kaharian ay isang bagay na ating
tatanggapin, hindi na ganap na natin itong tinataglay:
28

tumatanggap tayo ng kaharian na hindi mayayanig (Hebreo
12:28).
Maaari nating maunawaan at umasa na maging bahagi ng Kaharian ng
Diyos ngayon, ngunit hindi pa ito ganap na nakapasok dito.
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Partikular na kinumpirma ni Pablo na ang isang tao ay hindi ganap na
nakapasok sa Kaharian ng Diyos bilang isang mortal na tao, tulad ng
nangyayari pagkatapos ng muling pagkabuhay:
50

Ngayon ito ang sinasabi ko, mga kapatid, na ang laman at dugo
ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos; ni ang
katiwalian ay namamana ng kawalang-kurapsyon. 51 Masdan,
sinasabi ko sa inyo ang isang misteryo: Hindi tayong lahat ay
matutulog, ngunit lahat tayo ay babaguhin— 52 sa isang sandali, sa
isang kisap-mata, sa huling trumpeta. Sapagkat tutunog ang
trumpeta, at ang mga patay ay bubuhaying muli na walang
kasiraan, at tayo ay babaguhin (1 Corinto 15:50-52).
1

Kaya't iniuutos ko sa iyo sa harap ng Diyos at ng Panginoong
Jesu-Cristo, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay sa
kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian.
( 2 Timoteo 4:1 ).
Hindi lamang iyon itinuro ni Pablo, ngunit ibibigay ni Jesus ang Kaharian
sa Diyos Ama:
20

Ngunit ngayon si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay,
at naging unang bunga ng mga natutulog. 21 Sapagka't yamang sa
pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa
pamamagitan naman ng Tao ay dumating ang pagkabuhay na
maguli ng mga patay. 22 Sapagkat kung paanong kay Adan ang
lahat ay namamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay
bubuhayin. 23 Datapuwa't ang bawa't isa sa kaniyang sariling
pagkakasunud-sunod: si Cristo ang unang bunga , pagkatapos ay
ang mga kay Cristo sa kaniyang pagparito. 24 Kung magkagayo'y
darating ang wakas, kapag ibigay na niya ang kaharian sa Diyos
Ama, kapag wawakasan na niya ang lahat ng pamamahala at
lahat ng awtoridad at kapangyarihan. 25 Sapagka't dapat siyang
maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng mga kaaway sa
ilalim ng kaniyang mga paa. ( 1 Corinto 15:20-25 ).
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Itinuro din ni Pablo na ang mga di-matuwid (mga lumalabag sa utos) ay
hindi magmamana ng Kaharian ng Diyos:
9

Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga hindi matuwid ay hindi
magmamana ng kaharian ng Dios? Huwag kang magpapalinlang.
Kahit na ang mga mapakiapid, ni ang mga sumasamba sa diyusdiyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga homoseksuwal,
ni ang mga sodomita, 10 ni ang mga magnanakaw, ni ang sakim, ni
ang mga lasenggo, ni ang mga manlalait, o ang mga mangingikil
ay hindi magmamana ng kaharian ng Dios (1 Corinthians 6:9-10).
19

Ngayon ang mga gawa ng laman ay maliwanag, na ito ay:
pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, 20 idolatriya,
pangkukulam, pagkapoot, pagtatalo, mga paninibugho, pagputok
ng poot, makasariling ambisyon, mga pagtatalo, mga maling
pananampalataya, 21 inggit, pagpatay, paglalasing, pagsasaya, at
iba pa; Na sinasabi ko sa inyo nang una, gaya ng sinabi ko rin sa
inyo noong nakaraan, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga
bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios (Galacia 5:1921).
5

Sapagka't alam mo ito, na walang mapakiapid, taong marumi, o
taong sakim, na isang sumasamba sa mga diyus-diyosan, ang
walang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios (Efeso 5:5).
Ang Diyos ay may mga pamantayan at hinihiling ang pagsisisi mula sa
kasalanan upang makapasok sa Kanyang kaharian. Nagbabala si Apostol
Pablo na ang ilan ay hindi magtuturo na ang ebanghelyo ni Jesus ang
sagot, ngunit ang isa ay:
3

Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos Ama
at sa ating Panginoong Jesu-Cristo, 4 na nagbigay ng kanyang sarili
para sa ating mga kasalanan, upang tayo ay mailigtas niya sa
kasalukuyang masamang kapanahunang ito, ayon sa kalooban ng
ating Diyos at Ama, 5 na sumakaniya ang kaluwalhatian.
magpakailanman at magpakailanman. Amen. 6 Ako'y
namamangha na kayo'y nagsisitalikod kaagad sa kaniya na
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tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo, tungo sa ibang ebanghelyo, 7
na hindi iba; ngunit may ilan na bumabagabag sa inyo at
nagnanais na ibaluktot ang ebanghelyo ni Cristo. 8 Datapuwa't
kung kami, o isang anghel mula sa langit, ay mangaral sa inyo ng
anomang evangelio na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay
sumpain siya. 9 Gaya ng aming sinabi noong una, gayon din naman
ngayon ay sinasabi kong muli, kung ang sinuman ay mangaral sa
inyo ng anomang ebanghelyong iba kaysa sa inyong tinanggap, ay
sumpain siya. ( Galacia 1:3-9 )
3

Datapuwa't ako'y natatakot, na baka sa anomang paraan, kung
paanong dinaya ng ahas si Eva sa pamamagitan ng kaniyang
katusuhan, ay masira ang inyong mga pag-iisip mula sa
kasimplehan na kay Cristo. 4 Sapagka't kung ang dumarating ay
mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung
tumanggap kayo ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ng
ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap - mabuti pang
pagtiisan ninyo ito! ( 2 Corinto 11:3-4 )
Ano ang "iba pa" at "naiiba," sa katunayan ay hindi totoo, ebanghelyo?
Ang maling ebanghelyo ay may iba't ibang bahagi.
Sa pangkalahatan, ang maling ebanghelyo ay ang maniwala na hindi mo
kailangang sundin ang Diyos at talagang magsikap na mamuhay nang
tapat sa Kanyang paraan habang sinasabing kilala mo ang Diyos (cf.
Mateo 7:21-23). Ito ay may posibilidad na maging makasarili.
Dinaya ng ahas si Eva na mahulog sa isang huwad na ebanghelyo halos
6000 taon na ang nakararaan (Genesis 3)—at ang mga tao ay naniwala na
sila ay higit na nakakaalam kaysa sa Diyos at dapat magpasya ng mabuti
at masama para sa kanilang sarili. Oo, pagkatapos na dumating si Jesus,
ang Kanyang pangalan ay madalas na ikinakabit sa iba't ibang maling
ebanghelyo—at ito ay nagpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa
panahon ng huling Antikristo.
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Ngayon pabalik sa panahon ni Apostol Pablo, ang maling ebanghelyo ay
mahalagang isang Gnostic/Mystic na pinaghalong katotohanan at
kamalian. Karaniwang naniniwala ang mga Gnostic na ang espesyal na
kaalaman ang kailangan para matamo ang espirituwal na pananaw,
kabilang ang kaligtasan. Ang mga Gnostic ay may posibilidad na maniwala
na ang ginawa ng laman ay walang partikular na kahihinatnan at sila ay
tutol sa pagsunod sa Diyos sa mga bagay tulad ng ikapitong araw na
Sabbath. Ang isa sa gayong huwad na pinuno ay si Simon Magus, na
binalaan ni Apostol Pedro (Mga Gawa 8:18–21).
Ngunit hindi ito Madali
Ipinakikita ng Bagong Tipan na itinuro ni Felipe ang Kaharian ng Diyos:
5

At si Felipe ay lumusong sa lunsod ng Samaria at ipinangaral sa
kanila si Cristo. … 12 naniwala sila kay Felipe habang
ipinangangaral niya ang mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos
… (Mga Gawa 8: 5,12 ).
Ngunit itinuro ni Jesus, ni Pablo, at ng mga disipulo na hindi madaling
makapasok sa Kaharian ng Diyos:
24

At nang makita ni Jesus na siya'y labis na nalungkot, sinabi niya,
"Napakahirap para sa mga may kayamanan na makapasok sa
kaharian ng Diyos! 25 Sapagkat mas madali para sa isang kamelyo
na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman na
makapasok sa kaharian ng Diyos."
26

At ang mga nakarinig nito ay nagsabi, "Kung gayon, sino ang
maliligtas?"
27

Ngunit sinabi niya, "Ang mga bagay na imposible sa mga tao ay
posible sa Diyos." ( Lucas 18:24-27 )
22

“Kailangan nating makapasok sa kaharian ng Diyos sa
pamamagitan ng maraming kapighatian ” ( Mga Gawa 14:22).
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3

Dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos para sa inyo, mga
kapatid, kung ano talaga
nararapat, sapagka't ang inyong pananampalataya ay lumalagong
lubha, at ang pagibig ng bawa't isa sa inyo ay sumasagana sa isa't
isa, 4 na anopa't kami ay nagmamapuri tungkol sa inyo sa gitna ng
mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya
sa lahat ng inyong pag-uusig at mga kapighatian na inyong tinitiis,
5
Na siyang hayag na katibayan ng matuwid na paghatol ng Dios,
upang kayo'y mabilang na karapatdapat sa kaharian ng Dios, na
dahil dito'y nagtitiis din kayo; 6 Sapagka't matuwid sa Dios na
gantihan ng kapighatian ang mga bumabagabag sa inyo, 7 at
bigyan kayo ng nababagabag na kapahingahan na kasama namin
kapag ang Panginoong Jesus ay nahayag mula sa langit kasama ng
kaniyang makapangyarihang mga anghel, (2 Tesalonica 1:3-7) ).
Dahil sa mga kahirapan, ilan lamang ang tinatawag at pinili sa panahong
ito upang maging bahagi nito (Mateo 22:1-14; Juan 6:44; Hebreo 6:4-6).
Ang iba ay tatawagin mamaya, gaya ng ipinakikita ng Bibliya na yaong
“nagkamali sa espiritu ay mauunawaan, at yaong mga nagrereklamo ay
matututo ng doktrina” (Isaias 29:24).
Itinuro ni Apostol Pedro na ang kaharian ay walang hanggan, at na ang
ebanghelyo ng Diyos ay dapat na masigasig na sundin kung hindi ay
magkakaroon ng paghatol:
10

Kaya nga, mga kapatid, lalo pang maging masigasig na tiyakin
ang inyong pagkatawag at pagkahirang, sapagkat kung gagawin
ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo kailanman matitisod; 11
Sapagka't sa gayon ay ipagkakaloob sa inyo ang isang pagpasok na
sagana sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at
Tagapagligtas na si Jesucristo (2 Pedro 1:10-11).
17

Sapagkat ang panahon ay dumating na para sa paghuhukom na
magsimula sa bahay ng Diyos; at kung ito ay magsisimula sa atin,
ano ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa ebanghelyo
ng Diyos? ( 1 Pedro 4:17 ).
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Ang Huling Aklat ng Bibliya at ng Kaharian
Itinuturo ng Bibliya na “ang Diyos ay pag-ibig” (1 Juan 4:8, 16) at si Jesus
ay Diyos (Juan 1:1,14)—ang Kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng isang
Hari na pag-ibig at ang mga batas ay sumusuporta sa pag-ibig, hindi poot.
(cf. Pahayag 22:14-15).
Ipinakikita rin ng Bibliya na ang Diyos ay magpapadala ng isang anghel na
maghahayag ng walang hanggang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos
(Apocalipsis 14:6-7) at pagkatapos ay isa pang anghel upang ituro na sa
kabila ng pagpapakitang dakila, ang Babilonia ay bumagsak (Apocalipsis
14:8-9). Ang mga mensaheng ito ay magiging supernatural na
kumpirmasyon ng ebanghelyo na dati nang matatanggap ng mundo
bilang saksi at magiging mga salik para sa “malaking karamihan” na lalapit
sa Diyos sa panahon ng katapusan (Apocalipsis 7:9-14). Hindi tulad ng
panghuling kapangyarihan ng Babylonian na babangon at babagsak (cf.
Apocalipsis 18:1-18), ang huling yugto ng kaharian ng Diyos ay mananatili
magpakailanman:
15

At humihip ang ikapitong anghel: At nagkaroon ng malalakas na
tinig sa langit, na nagsasabi, Ang mga kaharian ng sanlibutang ito
ay naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng kaniyang Cristo,
at siya ay maghahari magpakailan man. (Apocalipsis 11:15).
Si Hesus ay maghahari sa kaharian! At inihayag ng Bibliya ang dalawa sa
Kanyang mga titulo:
16

At mayroon Siya sa Kanyang damit at sa Kanyang hita ng isang
pangalan na nakasulat: HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG
MGA PANGINOON (Apocalipsis 19:16).
Ngunit si Hesus lang ba ang maghahari? Pansinin ang talatang ito:
4

At nakita ko ang mga luklukan, at sila'y nangaupo sa mga yaon,
at ang kahatulan ay ipinagkatiwala sa kanila. Nang magkagayo'y
nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa
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kanilang patotoo tungkol kay Jesus at dahil sa salita ng Dios, na
hindi sumamba sa halimaw o sa kaniyang larawan, at hindi
tumanggap ng kaniyang marka sa kanilang mga noo o sa kanilang
mga kamay. At sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa
loob ng isang libong taon. . . 6 Mapalad at banal ang may bahagi
sa unang pagkabuhay na maguli. Sa kanila ang ikalawang
kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga
saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama Niya sa
isang libong taon (Apocalipsis 20: 4,6 ).
Ang mga tunay na Kristiyano ay bubuhaying muli upang magharing
kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon! Dahil ang kaharian ay
mananatili magpakailanman (Apocalipsis 11:15), ngunit ang paghahari na
nabanggit ay isang libong taon lamang. Ito ang dahilan kung bakit mas
maaga kong tinukoy ito bilang ang unang yugto ng kaharian—ang pisikal,
ang millennial, na yugto na taliwas sa huling, mas espirituwal, na yugto.
Ang ilang mga kaganapan ay nakalista sa Aklat ng Pahayag bilang naganap
sa pagitan ng milenyo at huling mga yugto ng Kaharian ng Diyos:
7

Ngayon, kapag natapos na ang isang libong taon, palalayain si
Satanas mula sa kanyang bilangguan , 8 at lalabas upang linlangin
ang mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sina Gog at Magog,
upang tipunin sila sa pakikipagbaka, na ang bilang ay gaya ng ang
buhangin ng dagat. … 11 Nang magkagayo'y nakita ko ang isang
malaking luklukang puti at Siya na nakaupo doon, na mula sa
kaniyang mukha ay tumakas ang lupa at ang langit. At walang
nakitang lugar para sa kanila. 12 At nakita ko ang mga patay,
maliliit at malalaki, na nakatayo sa harap ng Diyos, at nabuksan
ang mga aklat. At nabuksan ang isa pang aklat, na siyang Aklat ng
Buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga
gawa, sa pamamagitan ng mga bagay na nakasulat sa mga aklat.
13
Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa loob nito, at ibinigay
ng Kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y
hinatulan, bawa't isa ayon sa kaniyang mga gawa. 14 At ang
Kamatayan at ang Hades ay itinapon sa dagatdagatang apoy. Ito
ang ikalawang kamatayan. 15 At sinumang hindi nasumpungang
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nakasulat sa Aklat ng Buhay ay itinapon sa lawa ng apoy (Pahayag
20:7-8, 11-15).
Ang Aklat ng Pahayag ay nagpapakita na may susunod na yugto na
darating pagkatapos ng isang libong taong paghahari at pagkatapos ng
ikalawang kamatayan:
1

Ngayon ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong
lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na.
Wala na ring dagat. 2 At ako, si Juan, ay nakita ang banal na
lungsod, ang Bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit
mula sa Dios, na inihanda gaya ng isang kasintahang babae na
nagagayakan para sa kaniyang asawa. 3 At narinig ko ang isang
malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Narito, ang
tabernakulo ng Dios ay kasama ng mga tao, at siya ay mananahan
sa kanila, at sila ay magiging kaniyang bayan. Ang Diyos Mismo ay
makakasama nila at magiging Diyos nila. 4 At papahirin ng Diyos
ang bawat luha sa kanilang mga mata; hindi na magkakaroon ng
kamatayan, o kalungkutan, o pagtangis. Hindi na magkakaroon ng
kirot, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na.” (Apocalipsis
21:1-4)
1

At ipinakita niya sa akin ang isang dalisay na ilog ng tubig ng
buhay, malinaw na gaya ng kristal, na nanggagaling sa luklukan ng
Diyos at ng Kordero. 2 Sa gitna ng kaniyang lansangan, at sa
magkabilang panig ng ilog, ay naroon ang puno ng buhay, na
namumunga ng labingdalawang bunga, na bawa't puno ay
nagbubunga ng kaniyang bunga buwan-buwan. Ang mga dahon
ng puno ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. 3 At hindi na
magkakaroon pa ng sumpa , kundi ang luklukan ng Dios at ng
Cordero ay naroroon, at ang kaniyang mga lingkod ay
maglilingkod sa kaniya. 4 Makikita nila ang kanyang mukha, at ang
kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. 5 Hindi magkakaroon
ng gabi doon: hindi nila kailangan ang ilawan o liwanag man ng
araw, sapagkat binibigyan sila ng liwanag ng Panginoong Diyos. At
sila ay maghahari magpakailanman. (Apocalipsis 22:1-5)
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Pansinin na ang paghahari na ito, na pagkatapos ng isang libong taon, ay
kinabibilangan ng mga lingkod ng Diyos at nananatili magpakailanman.
Ang Banal na Lungsod, na inihanda sa langit, ay aalis sa langit at bababa
sa lupa. Ito ang simula ng huling yugto ng Kaharian ng Diyos. Panahon ng
WALANG SAKIT O PAGHIHIRAP!
Ang maaamo ay magmamana ng lupa (Mateo 5:5) at lahat ng bagay
(Pahayag 21:7). Ang lupa, kasama na ang Banal na Lunsod na nasa ibabaw
nito, ay magiging mas mabuti dahil ang mga paraan ng Diyos ay
ipapatupad. Napagtanto na:
7

Sa paglago ng Kanyang pamahalaan at kapayapaan ay walang
katapusan (Isaias 9:7).
Maliwanag na magkakaroon ng paglago pagkatapos magsimula ang huling
yugto ng Kaharian ng Diyos dahil lahat ay susunod sa pamahalaan ng
Diyos.
Ito ay magiging isang pinaka-maluwalhating oras:
9

Ngunit gaya ng nasusulat: "Hindi nakita ng mata, ni narinig ng
tainga, ni pumasok sa puso ng tao Ang mga bagay na inihanda ng
Diyos para sa mga umiibig sa kanya." 10 Ngunit inihayag ito ng
Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu (1 Corinto 2:910). Ito ay panahon ng pag-ibig, kagalakan, at walang hanggang
kaaliwan. Ito ay magiging isang kamangha-manghang oras! Ang
Kaharian ng Diyos ay gagawa para sa isang hindi kapanipaniwalang mas mahusay na kawalang-hanggan. Hindi mo ba nais
na magkaroon ng iyong bahagi dito?
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5. Morongwa go hlahla fhyd gore a rapele fela
Modimo Makgetlo a mmalwa ka Beibeleng
Naisip ba ng mga naunang propesor ni Kristo na dapat nilang ipangaral
ang ebanghelyo ng isang literal na Kaharian ng Diyos?
Oo.
Ilang taon na ang nakalilipas, sa isang lektyur na ibinigay ni Propesor Bart
Ehrman ng Unibersidad ng North Carolina, paulit-ulit, at tama, idiniin niya
na hindi tulad ng karamihan sa mga nag-aangking Kristiyano ngayon, si
Jesus at ang Kanyang mga unang tagasunod ay nagpahayag ng Kaharian
ng Diyos. Bagama't ang pangkalahatang pagkaunawa ni Dr. Ehrman sa
Kristiyanismo ay malaki ang pagkakaiba mula sa nagpapatuloy na
Simbahan ng Diyos, sasang-ayon tayo na ang ebanghelyo ng kaharian ay
ang ipinahayag Mismo ni Jesus at pinaniniwalaan ng Kanyang mga
tagasunod. Sasang-ayon din tayo na maraming nag-aangking Kristiyano
ngayon ay hindi intindihin mo yan.
The Oldest Preserved Post-New Testament Writing & Sermon
Ang Kaharian ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng sinasabing
“pinakamatandang kumpletong Kristiyanong sermon na nakaligtas”
(Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek
Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004,
p. 102). Ang Sinaunang Kristiyanong Sermon na ito ay naglalaman ng mga
pahayag tungkol dito:
5:5

Bukod dito'y nalalaman ninyo, mga kapatid, na ang ating
pananatili sa sanglibutan ng laman ay hindi gaanong mahalaga at
panandalian, datapuwa't ang pangako ni Cristo ay dakila at
kagilagilalas: magpahinga sa darating na kaharian at buhay na
walang hanggan.
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Ang pahayag sa itaas ay nagpapakita na ang kaharian ay hindi ngayon,
ngunit darating at magiging walang hanggan. Higit pa rito, ang sinaunang
sermon na ito ay nagsasaad:
6:9

Ngayon kung kahit ang gayong mabubuting tao na tulad nito ay
hindi makaligtas, sa pamamagitan ng kanilang sariling
mabubuting gawa, na iligtas ang kanilang mga anak, anong
katiyakan ang mayroon tayo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos
kung hindi natin mapanatiling dalisay at walang dungis ang ating
binyag? O sino ang ating magiging tagapagtanggol, kung hindi
tayo nasumpungang may mga banal at matuwid na gawa? 9:6
Kaya't ibigin natin ang isa't isa, upang tayong lahat ay makapasok
sa kaharian ng Diyos. 11:7 Kaya nga, kung alam natin kung ano ang
tama sa paningin ng Diyos, papasok tayo sa kanyang kaharian at
tatanggapin ang mga pangakong “hindi narinig ng tainga, ni
nakita ng mata, ni naiisip ng puso ng tao.”
12:1

Maghintay tayo , kaya't oras-oras para sa kaharian ng Diyos sa
pag-ibig at katuwiran, dahil hindi natin alam ang araw ng
pagpapakita ng Diyos. 12:6 sabi niya, darating ang kaharian ng
aking Ama.
Ang mga pahayag sa itaas ay nagpapakita na ang pag-ibig sa pamamagitan
ng wastong pamumuhay ay kailangan, na hindi pa rin tayo nakapasok sa
Kaharian ng Diyos, at na ito ay nangyayari pagkatapos ng araw ng
pagpapakita ng Diyos—iyon ay pagkatapos na muling bumalik si Jesus. Ito
ay kaharian ng Ama at ang kaharian ay hindi lamang si Hesus.
Kapansin-pansin na ang pinakalumang sermon na tila Kristiyano na
pinahintulutan ng Diyos na mabuhay ay nagtuturo ng parehong Kaharian
ng Diyos na itinuturo ng Bagong Tipan at ang Patuloy na Simbahan ng
Diyos na itinuturo ngayon (posible na ito ay maaaring mula sa isang
aktwal na Simbahan ng Diyos, ngunit nililimitahan ng aking limitadong
kaalaman sa Griyego ang aking kakayahang gumawa ng mas matatag na
deklarasyon).
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Mga Pinuno ng Ikalawang Siglo ng Simbahan at ang Ebanghelyo ng
Kaharian
Dapat pansinin sa unang bahagi ng ika-2 siglo na si Papias , isang
tagapakinig ni Juan at isang kaibigan ni Polycarp at itinuturing na isang
santo ng mga Romano Katoliko, ay nagturo ng millennial na kaharian.
Itinala ni Eusebius na itinuro ni Papias :
... magkakaroon ng isang milenyo pagkatapos ng pagkabuhay na
mag-uli mula sa mga patay, kung kailan ang personal na
paghahari ni Cristo ay itatag sa mundong ito. (Fragments of
Papias , VI. Tingnan din ang Eusebius, Church History, Book 3,
XXXIX, 12)
Papias na ito ay magiging isang panahon ng malaking kasaganaan:
Sa katulad na paraan, [Sinabi Niya] na ang isang butil ng trigo ay
magbubunga ng sampu
libong uhay, at bawat uhay ay magkakaroon ng sampung libong
butil, at bawat butil ay magbubunga ng sampung libra ng
malinaw, dalisay, pinong harina; at na ang mga mansanas, at
buto, at damo ay magbubunga ng magkatulad na sukat; at na ang
lahat ng mga hayop, na kumakain noon lamang sa mga produkto
ng lupa, ay magiging mapayapa at magkakasuwato, at magiging
ganap na pagpapasakop sa tao. ” [Ang patotoo ay ibinigay sa mga
bagay na ito sa pamamagitan ng pagsulat ni Papias , isang
sinaunang tao, na isang tagapakinig ni Juan at isang kaibigan ni
Polycarp, sa ikaapat ng kanyang mga aklat; sapagka't limang aklat
ang kanyang nilikha...] (Fragments of Papias , IV)
Ang post-New Testament Letter to the Corinthians ay nagsasaad:
42:1-3

Tinanggap ng mga Apostol ang Ebanghelyo para sa atin mula
sa Panginoong Jesucristo; Si Jesu-Kristo ay isinugo mula sa Diyos.
Kaya't si Cristo ay mula sa Diyos, at ang mga Apostol ay mula kay
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Cristo. Parehong nagmula sa kalooban ng Diyos sa itinalagang
kaayusan. Nang makatanggap nga ng utos, at lubos na natiyak sa
pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong JesuCristo at napatunayan sa salita ng Diyos na may buong katiyakan
ng Espiritu Santo, sila ay nagsilabas na may mabuting balita na
darating ang kaharian ng Diyos.
Si Polycarp ng Smyrna ay isang sinaunang Kristiyanong pinuno, na isang
disipulo ni Juan, ang pinakahuli sa mga orihinal na apostol na namatay.
Polycarp c. 120-135 AD itinuro :
Mapapalad ang mga dukha, at ang mga pinag-uusig dahil sa
katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. (Polycarp.
Liham sa mga Taga-Filipos, Kabanata II. Mula sa Ante-Nicene
Fathers, Volume 1 na inedit ni Alexander Roberts at James
Donaldson. American Edition, 1885)
Sa pagkaalam, kung gayon, na “ang Diyos ay hindi nabibigo,”
dapat tayong lumakad nang karapat-dapat sa Kanyang utos at
kaluwalhatian ... Sapagkat mabuti na sila ay ihiwalay sa mga pita
na nasa sanlibutan, yamang “ang bawat pita ay nakikipagdigma
laban sa ang espiritu; " at " kahit ang mga mapakiapid, o ang mga
babaing babae, o ang mga umaabuso sa kanilang sarili sa
sangkatauhan, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, " o ang
mga gumagawa ng mga bagay na hindi naaayon at hindi
nararapat. (ibid, Kabanata V)
Kung gayon, paglingkuran natin Siya nang may takot, at nang
buong paggalang, gaya ng iniutos Niya sa atin, at bilang mga
apostol na nangaral sa atin ng Ebanghelyo, at mga propeta na
nagpahayag nang una sa pagdating ng Panginoon. (ibid, Kabanata
VI)
Tulad ng iba sa Bagong Tipan, itinuro ni Polycarp na ang matuwid, hindi
ang mga lumalabag sa utos, ang magmamana ng Kaharian ng Diyos.
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Ang mga sumusunod ay inaangkin din na itinuro ni Polycarp:
At nang sumunod na sabbath ay sinabi niya; 'Dinggin ninyo ang
aking pangaral, minamahal na mga anak ng Diyos. Sinumpa ko
kayo nang ang mga obispo ay naroroon, at ngayon ay muli kong
ipinamamanhik sa inyong lahat na lumakad nang may
kagandahan at karapat-dapat sa daan ng Panginoon... Magpuyat
kayo, at muli Magsihanda kayo, Huwag pabigatin ang inyong
mga puso, ang bagong utos . tungkol sa pag-ibig sa isa't isa, ang
Kanyang pagdating ay biglang nahayag gaya ng mabilis na kidlat,
ang dakilang paghatol sa pamamagitan ng apoy, ang buhay na
walang hanggan, ang Kanyang walang kamatayang kaharian. At
lahat ng bagay anuman ang itinuro ng Diyos ay alam ninyo, kapag
sinasaliksik ninyo ang inspiradong mga Banal na Kasulatan, ukit ng
panulat ng Banal na Espiritu sa inyong mga puso, upang ang mga
kautusan ay manatili sa inyo na hindi mabubura.' (Life of
Polycarp, Kabanata 24. JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol.
3.2, 1889, pp. 488-506)
Melito ng Sardis, na isang pinuno ng Simbahan ng Diyos, c. 170 AD,
itinuro:
Sapagkat tunay na ang batas na inilabas sa ebanghelyo–ang luma
sa bago, kapwa nagmumula sa Sion at Jerusalem; at ang utos na
ibinigay sa biyaya, at ang tipo sa natapos na produkto, at ang
kordero sa Anak, at ang tupa sa isang tao, at ang tao sa Diyos...
Ngunit ang ebanghelyo ang naging paliwanag ng batas at nito
katuparan , habang ang simbahan ay naging kamalig ng
katotohanan...
Ito ang nagligtas sa atin mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan,
mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kamatayan tungo sa
buhay, mula sa paniniil tungo sa isang walang hanggang kaharian.
( Melito . Homily On the Passover. Verses 7 ,40 , 68. Translation
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from Kerux : The Journal of Online Theology.
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp)
Kaya, ang Kaharian ng Diyos ay kilala bilang isang bagay na walang
hanggan, at hindi lamang ang kasalukuyang Simbahang Kristiyano o
Katoliko at kasama ang batas ng Diyos.
pang pagsulat sa kalagitnaan ng huling bahagi ng ikalawang siglo ay
humihimok sa mga tao na tumingin sa kaharian:
Kaya nga, huwag na ang sinuman sa inyo na magpakunwari o
lumingon sa likuran, kundi kusang lumapit sa Ebanghelyo ng
kaharian ng Diyos. (Roman Clement. Recognitions, Book X,
Chapter XLV. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Tomo 8. Inedit ni Alexander Roberts at James Donaldson. American Edition,
1886)
Higit pa rito, bagama't maliwanag na hindi ito isinulat ng isa sa tunay na
simbahan, ang pagsulat sa kalagitnaan ng ikalawang siglo na
pinamagatang The Shepherd of Hermas sa pagsasalin ni Roberts &
Donaldson ay gumagamit ng pananalitang "kaharian ng Diyos" ng labingapat na beses.
tunay na Kristiyano, at kahit na marami lamang ang nag-aangking Kristo,
ay may alam tungkol sa Kaharian ng Diyos noong ikalawang siglo.
Kahit na ang Katoliko at Eastern Orthodox na santo na si Irenaeus ay
naunawaan na pagkatapos ng muling pagkabuhay, ang mga Kristiyano ay
papasok sa Kaharian ng Diyos. Pansinin ang kanyang isinulat, c. 180 AD:
Sapagka't gayon ang kalagayan ng mga naniwala, yamang sa
kanila ay patuloy na nananahan ang Banal na Espiritu, na ibinigay
Niya sa bautismo, at pinananatili ng tumatanggap, kung siya ay
lumalakad sa katotohanan at kabanalan at katuwiran at
matiyagang pagtitiis. Sapagkat ang kaluluwang ito ay may muling
pagkabuhay sa kanila na naniniwala, ang katawan ay
52

tumatanggap muli ng kaluluwa, at kasama nito, sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na ibinangon at
pumapasok sa kaharian ng Diyos . (Irenaeus, St., Obispo ng Lyon.
Isinalin mula sa Armenian ni Armitage Robinson. Ang Pagpapakita
ng Apostolikong Pangangaral, Kabanata 42. Wells, Somerset, Okt.
1879. Gaya ng inilathala sa SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN
KNOWLEDGE. NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 1920).
Theophilus ng Antioch:
Binabanggit ko lamang ang Kanyang kabutihan; kung tatawagin
ko Siyang Kaharian, binabanggit ko lamang ang Kanyang
kaluwalhatian … Sapagkat kung ginawa Niya siyang walang
kamatayan mula pa sa simula, gagawin Niya siyang Diyos. … Ni,
kung gayon, imortal o mortal ay hindi Niya siya ginawa, ngunit,
tulad ng sinabi natin sa itaas, na may kakayahan sa dalawa; upang
kung siya ay kiling sa mga bagay ng kawalang-kamatayan,
pagsunod sa utos ng Diyos, siya ay dapat tumanggap bilang
gantimpala mula sa Kanya ng kawalang-kamatayan, at dapat
maging Diyos. ( Theophilus , To Autolycus , 1:3, 2:27)
Ang santo Katoliko, si Hippolytus, noong unang bahagi ng ikatlong siglo,
ay sumulat:
At matatanggap mo ang kaharian ng langit, ikaw na, habang
nakikipamayan ka sa buhay na ito, kilala mo ang Haring Selestiyal.
At ikaw ay magiging isang kasama ng Diyos, at isang kasamang
tagapagmana ni Kristo, hindi na alipin ng mga pagnanasa o
pagnanasa, at hindi na muling nasayang ng sakit. Sapagkat ikaw
ay naging Diyos: sapagka't anuman ang mga pagdurusa na iyong
dinanas noong ikaw ay tao, ang mga ito ay ibinigay niya sa iyo,
dahil ikaw ay may mortal na amag , ngunit anuman ang naaayon
sa Diyos na ibigay, ang mga ito ay ipinangako ng Diyos na
ipagkakaloob sa iyo, dahil ikaw ay ginawang diyos, at isinilang sa
kawalang-kamatayan. (Hippolytus. Refutation of All Heresies,
Book X, Kabanata 30)
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Ang layunin para sa mga tao ay maging diyos sa darating na Kaharian ng
Diyos.
Mga Problema sa Ikalawa at Ikatlong Siglo
kabila ng malawakang pagtanggap nito, noong ikalawang siglo, bumangon
ang isang apostatang lider laban sa batas na nagngangalang Marcion .
Nagturo si Marcion laban sa batas ng Diyos, Sabbath, at literal na
Kaharian ng Diyos. Bagaman siya ay tinuligsa ni Polycarp at ng iba pa,
nakipag-ugnayan siya sa Simbahan ng Roma sa loob ng mahabang
panahon at tila may impluwensya doon.
Sa ikalawa at ikatlong siglo, ang mga alegorya ay naging matatag sa
Alexandria (Ehipto). Maraming alegorya ang sumalungat sa doktrina ng
darating na kaharian. Pansinin ang ulat tungkol sa ilan sa mga alegoryang
iyon:
Si Dionysius ay ipinanganak sa isang marangal at mayamang
paganong pamilya sa Alexandria, at pinag-aralan sa kanilang
pilosopiya. Iniwan niya ang mga paganong paaralan upang
maging isang mag-aaral ng Origen, na nagtagumpay siya sa
pamumuno ng kateketikal na paaralan ng Alexandria…
Sina Clement, Origen, at ang paaralang Gnostic ay sinisira ang
mga doktrina ng mga banal na orakulo sa pamamagitan ng
kanilang
mga
haka-haka
at
alegoriko
na
mga
interpretasyon...nakuha nila para sa kanilang sarili ang pangalan
ng "Allegorists." Si Nepos ay hayagang nilabanan ang mga
Alegorista, at nanindigan na magkakaroon ng paghahari ni Kristo
sa lupa...
Nakipagtalo si Dionysius sa mga tagasunod ni Nepos, at ayon sa
kanyang salaysay… “ tulad ng kalagayan ng mga bagay na umiiral
ngayon sa kaharian ng Diyos.” Ito ang unang pagbanggit ng
kaharian ng Diyos na umiiral sa kasalukuyang kalagayan ng mga
simbahan...
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Sinaway ni Nepos ang kanilang pagkakamali, na nagpapakita na
ang kaharian ng langit ay hindi alegorikal, ngunit ang literal na
darating na kaharian ng ating Panginoon sa muling pagkabuhay
tungo sa buhay na walang hanggan...
Kaya't ang ideya ng kaharian ay dumating sa kasalukuyang
kalagayan ng mga bagay ay naisip at inilabas sa Gnostic school of
Allegorists sa Egypt, AD 200 hanggang 250, isang buong siglo bago
ang mga obispo ng imperyo ay itinuturing na mga nakatira sa
trono. …
Naisip ni Clement ang ideya ng kaharian ng Diyos bilang isang
estado ng tunay na kaalaman sa kaisipan tungkol sa Diyos.
Itinakda ito ni Origen bilang isang espirituwal na kahulugan na
nakatago sa payak na titik ng Kasulatan . (Ward, Henry Dana. The
Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this World; Not in this
World; But to Come in the Heavenly Country, of the Resurrection
from the Dead and of the Restitution of All Things. Inilathala ni
Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, pp. 124-125)
Kaya, habang itinuro ni Bishop Nepos ang ebanghelyo ng Kaharian ng
Diyos, sinubukan ng mga alegorya na magkaroon ng mali, hindi gaanong
literal, pang-unawa dito. Sinubukan din ni Bishop Apollinaris ng Hierapolis
na labanan ang mga pagkakamali ng mga alegorya sa parehong oras. Ang
mga tunay na nasa Iglesia ng Diyos ay nanindigan para sa katotohanan ng
literal na Kaharian ng Diyos sa buong kasaysayan.
Itinuro ni Herbert W. Armstrong ang Ebanghelyo ng Kaharian, Dagdag
pa
Noong ika -20 siglo, isinulat ng yumaong si Herbert W. Armstrong:
Dahil tinanggihan nila ang ebanghelyo ni Kristo. . . , kinailangang
palitan ng mundo ang ibang bagay sa lugar nito. Kailangan nilang
mag-imbento ng pekeng! Kaya't narinig natin ang kaharian ng
Diyos na binanggit bilang isang kaakit-akit na kasinungalingan 55

isang magandang damdamin sa puso ng tao - na binabawasan ito
sa isang kalangitan, hindi tunay na WALA! Ang iba ay
nagmisrepresent na ang "IGLESIA" ay ang kaharian . . . Alam ng
propetang si Daniel, na nabuhay 600 taon bago si Kristo, na ang
kaharian ng Diyos ay isang tunay na kaharian--isang pamahalaang
namumuno sa
literal na TAO sa lupa . . .
Dito . . . ay ang pagpapaliwanag ng Diyos kung ano ang KAHARIAN
NG DIYOS: “At sa mga araw ng mga haring ito...”--ito ay
nagsasalita tungkol sa sampung daliri ng paa, bahagi ng bakal at
bahagi ng malutong na putik. Ito, sa pamamagitan ng pag-uugnay
ng hula sa Daniel 7, at Apocalipsis 13 at 17, ay tumutukoy sa
bagong UNITED STATES OF EUROPE na ngayon ay bumubuo . . . sa
harap ng iyong mga mata! Nilinaw ng Apocalipsis 17:12 ang
detalye na ito ay magiging isang pagkakaisa ng SAMPUNG HARI O
KAHARIAN na (Apoc. 17:8) ay bubuhayin muli ang lumang
IMPERYONG ROMAN . . .
Sa pagdating ni Kristo, siya ay darating bilang HARI ng mga hari,
na namamahala sa buong lupa (Apoc. 19:11-16); at ang KANYANG
KAHARIAN-- ang KAHARIAN NG DIYOS --sabi ni Daniel, ay
UMUBOS sa lahat ng makamundong kahariang ito. Isinasaad ito
sa Apocalipsis 11:15 sa mga salitang ito: “Ang mga kaharian ng
sanglibutang ito ay naging MGA KAHARIAN NG ATING
PANGINOON, AT NG KANYANG CRISTO: at siya ay maghahari
magpakailan man”! Ito ang KAHARIAN NG DIYOS. Ito ang WAKAS
ng kasalukuyang mga pamahalaan--oo, at maging ang Estados
Unidos at ang mga bansang British. Sila pagkatapos ay magiging
mga kaharian--ang mga PAMAHALAAN--ng Panginoong JESUCRISTO, pagkatapos ay HARI ng mga hari sa buong lupa. Ginagawa
nitong ganap na PLAIN ang katotohanan na ang KAHARIAN NG
DIYOS ay isang literal na GOBYERNO. Kung paanong ang
Imperyong Chaldean ay isang KAHARIAN--kahit na ang Imperyo
ng Roma ay isang KAHARIAN--kaya ang KAHARIAN NG DIYOS ay
isang pamahalaan. Ito ay upang sakupin ang GOBYERNO ng mga
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BANSA sa mundo. IPINANGANAK si Hesukristo upang maging
HARI--isang PAMAMAHALA! . . .
Ang parehong Hesukristo na lumakad sa mga burol at lambak ng
Banal na Lupain at sa mga lansangan ng Jerusalem mahigit 1,900
taon na ang nakalilipas ay darating muli. Darating daw siya ulit.
Matapos siyang ipako sa krus, ibinangon siya ng Diyos mula sa
mga patay pagkaraan ng tatlong araw at tatlong gabi (Mat. 12:40;
Gawa 2:32; I Cor. 15:3-4). Umakyat siya sa Trono ng Diyos.
Punong-tanggapan ng Pamahalaan ng Sansinukob (Mga Gawa
1:9-11; Heb. 1:3; 8:1; 10:12; Apoc. 3:21).
Siya ang “maharlika” ng talinghaga, na pumunta sa Trono ng
Ang Diyos--ang “malayong lupain”--na koronahan bilang Hari ng
mga hari sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay babalik sa lupa
(Lucas 19:12-27).
Muli, siya ay nasa langit hanggang sa “mga panahon ng pagsasauli
ng lahat ng bagay” (Mga Gawa 3:19-21). Ang pagsasauli ay
nangangahulugan ng pagpapanumbalik sa dating estado o
kundisyon. Sa kasong ito, ang pagpapanumbalik ng pamahalaan
ng Diyos sa lupa, at sa gayon, ang pagpapanumbalik ng
kapayapaan sa daigdig, at mga utopiang kalagayan.
Ang kasalukuyang kaguluhan sa daigdig, tumitinding mga
digmaan at mga pagtatalo ay magwawakas sa kaguluhan sa
daigdig na napakatindi na, maliban kung ang Diyos ay nakikialam,
walang laman ng tao ang maliligtas na buhay (Mat. 24:22). Sa
mismong kasukdulan nito kapag ang pagkaantala ay magreresulta
sa pagpapasabog ng lahat ng buhay mula sa planetang ito, si JesuKristo ay babalik. Sa pagkakataong ito siya ay darating bilang
banal na Diyos. Siya ay darating sa lahat ng kapangyarihan at
kaluwalhatian ng namumuno sa sansinukob na Lumikha. (Mat.
24:30; 25:31.) Siya ay darating bilang “Hari ng mga hari, at
Panginoon ng mga panginoon” (Apoc. 19:16), upang magtatag ng
57

super-government ng daigdig at mamahala sa lahat ng bansa “sa
pamamagitan ng tungkod na bakal. ” ( Apoc. 19:15; 12:5 ) . . .
Si Kristo ay hindi tinatanggap?
Ngunit ang sangkatauhan ba ay sisigaw nang may kagalakan, at
sasalubungin siya sa galit na galit at sigasig - maging ang mga
simbahan ng tradisyonal na Kristiyanismo?
Hindi nila! Maniniwala sila, dahil dinaya sila ng mga huwad na
ministro ni Satanas (II Cor. 11:13-15), na siya ang Antikristo. Ang
mga simbahan at ang mga bansa ay magagalit sa kanyang
pagdating (Apoc. 11:15 at 11:18), at ang mga pwersang militar ay
talagang tatangkaing labanan siya upang lipulin siya (Apoc.
17:14)!
Ang mga bansa ay sasabak sa kasukdulan na labanan ng
paparating na Digmaang Pandaigdig III, sa harap ng digmaan sa
Jerusalem (Zac. 14:1-2) at pagkatapos ay babalik si Kristo. Sa
supernatural na kapangyarihan siya ay "makikipaglaban sa mga
bansang iyon" na lumalaban sa kanya (talata 3). Siya ay lubos na
matatalo sa kanila (Apoc. 17:14)! “Ang kanyang mga paa ay
tatayo sa araw na iyon sa bundok ng mga Olibo,” isang
napakaikling distansya sa silangan ng Jerusalem (Zac. 14:4).
(Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984)
Ipinapahayag ng Bibliya na si Hesus ay babalik at Siya ay mananalo, ngunit
marami ang lalaban sa Kanya (Apocalipsis 19:19). Marami ang magaangkin (batay sa maling pag-unawa sa hula ng Bibliya, ngunit bahagyang
dahil sa mga huwad na propeta at mistiko) na ang nagbabalik na Hesus ay
ang huling Antikristo!
Ang sumusunod ay mula rin kay Herbert Armstrong:
Tunay na relihiyon--katotohanan ng Diyos na binigyan ng
kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na ibinahagi ng Banal na
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Espiritu...GAYA NA HINDI MASABI sa pagkakilala sa Diyos at kay
Jesu-Kristo--sa pag-alam sa KATOTOHANAN--at ang init ng banal
na PAG-IBIG ng Diyos!...
Ang mga turo ng tunay na Simbahan ng Diyos ay yaong
"pamumuhay ayon sa bawat salita" ng Banal na Bibliya...
Ang mga tao ay liliko mula sa daan ng “makakuha” patungo sa
daan ng “magbigay”--ang paraan ng pag-ibig ng Diyos.
ISANG BAGONG KABIHASNAN ang hahawak sa lupa! (ibid)
Ang BAGONG KABIHASNAN ay ang Kaharian ng Diyos. Ang pagpapahayag
na ang bagong sibilisasyon ay darating at ibabatay sa pag-ibig ay isang
pangunahing bahagi ng kung ano ang tunay na ebanghelyo ng kaharian na
itinuro ni Jesus at ng Kanyang mga tagasunod. Iyan ay isang bagay na
ipinangangaral natin sa Patuloy na Simbahan ng Diyos.
Napagtanto ni Herbert Armstrong na itinuturo ni Jesus na ang lipunan ng
tao, kahit na sa tingin nito ay gustong sumunod, ay tinanggihan ang
'magbigay daan' ng buhay, ang paraan ng pag-ibig. Halos walang sinuman
ang waring nakakaunawa sa kahalagahan ng itinuturo ni Jesus.
Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus ay bahagi ng Ebanghelyo
Ngayon ang ilang nakabasa nito ay malamang na nagtataka tungkol sa
kamatayan at papel ni Jesus sa kaligtasan. Oo, bahagi iyon ng ebanghelyo
na parehong isinulat ng Bagong Tipan at ni Herbert W. Armstrong.
Ipinakikita ng Bagong Tipan na kasama sa ebanghelyo ang kaligtasan sa
pamamagitan ni Hesus:
16

Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Cristo,
sapagka't ito ang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't
sumasampalataya, una sa Judio at gayon din sa Griego (Roma
1:16).
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4

Kaya't ang mga nangalat ay nagsiparoon sa lahat ng dako, na
nangangaral
ang salita. 5 At si Felipe ay lumusong sa lunsod ng Samaria at
ipinangaral sa kanila si Cristo. … 12 Ngunit nang maniwala sila kay
Felipe habang ipinangangaral niya ang mga bagay tungkol sa
kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesu-Cristo, parehong lalaki at
babae ay nabautismuhan. … 25 Kaya't nang sila ay
makapagpatotoo at maipangaral ang salita ng Panginoon, sila'y
nagsibalik sa Jerusalem, na ipinangangaral ang ebanghelyo sa
maraming nayon ng mga Samaritano. 26 Ngayon ang isang anghel
ng Panginoon ay nagsalita kay Felipe ... 40 Si Felipe ay natagpuan
sa Azotus . At sa pagdaan niya, ay nangaral siya sa lahat ng mga
bayan hanggang sa dumating siya sa Cesarea. ( Gawa 8:4
,5,12,25,26,40 )
18

Ipinangaral niya sa kanila si Jesus at ang muling pagkabuhay. (
Gawa 17:18 )
30

Nang magkagayo'y tumira si Pablo ng dalawang buong taon sa
kaniyang sariling bahay na inupahan, at tinanggap niya ang lahat
ng lumalapit sa kaniya, 31 na ipinangangaral ang kaharian ng
Dios, at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong
Jesucristo nang buong pagtitiwala, na walang nagbabawal sa
kaniya. ( Gawa 28:30-31 )
Pansinin na kasama sa pangangaral si Hesus AT ang kaharian.
Nakalulungkot, ang wastong pag-unawa sa ebanghelyo ng Kaharian ng
Diyos ay malamang na nawawala sa mga turo ng mga simbahang GrecoRomano.
Sa totoo lang, upang tulungan tayong maging bahagi ng kahariang iyon,
mahal na mahal ng Diyos ang mga tao kaya't ipinadala Niya si Jesus upang
mamatay para sa atin (Juan 3:16-17) at iniligtas tayo sa pamamagitan ng
Kanyang biyaya (Efeso 2:8). At iyon ay bahagi ng mabuting balita (Mga
Gawa 20:24).
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Ang Ebanghelyo ng Kaharian ang Kailangan ng Mundo, Ngunit ...
Ang paggawa para sa kapayapaan (Mateo 5:9) at paggawa ng mabuti ay
kapaki-pakinabang na mga layunin (cf. Galacia 6:10). Gayunman,
maraming lider ng daigdig, kabilang ang mga relihiyoso, ang naniniwala
na ang pakikipagtulungan ng tao sa buong daigdig ang magdadala ng
kapayapaan at kasaganaan, at hindi ang Kaharian ng Diyos. At bagama't
magkakaroon sila ng ilang temporal na tagumpay, hindi lamang sila
magtatagumpay, ang ilan sa kanilang mga pagsisikap ng tao ay magdadala
sa planetang Lupa sa punto na gagawing hindi mapapanatili ang buhay
kung hindi babalik si Jesus upang itatag ang Kanyang Kaharian. Ang pagaayos ng mga tao sa lupa nang walang Diyos ay isang walang kabuluhan at
huwad na ebanghelyo (Awit 127:1).
Marami sa mundo ang nagsisikap na magsama-sama ng isang semirelihiyosong Babylonian na internasyonal na plano upang ilagay sa isang
bagong kaayusan sa mundo sa ika-21 siglo . Ito ay isang bagay na tinuligsa
ng Patuloy na Iglesya ng Diyos mula nang mabuo ito at planong patuloy
na tuligsain. Mula nang linlangin ni Satanas si Eva na maniwala sa isang
bersyon ng kanyang ebanghelyo halos 6000 taon na ang nakalilipas
(Genesis 3), maraming tao ang naniniwala na mas alam nila kaysa sa Diyos
kung ano ang magpapaganda sa kanila at sa mundo.
Ayon sa Bibliya, kakailanganin ang kumbinasyon ng isang pinunong militar
sa Europa (tinatawag na Hari ng Hilaga, tinatawag ding Hayop ng
Apocalipsis 13:1-10) kasama ng isang lider ng relihiyon (tinatawag na
huwad na propeta, tinatawag ding THE panghuling Antikristo at ang
Halimaw na may dalawang sungay ng Apocalipsis 13:11-17) mula sa
lungsod ng pitong burol (Apocalipsis 17: 9,18 ) upang dalhin ang isang
'Babylonian' (Apocalipsis 17 & 18) na kaayusan sa mundo. Bagama't
kailangan ng sangkatauhan ang pagbabalik ni Kristo at ang pagtatatag ng
Kanyang kaharian, marami sa mundo ang hindi magbibigay pansin sa
mensaheng ito sa ika-21 siglo —patuloy silang maniniwala sa iba't ibang
bersyon ng maling ebanghelyo ni Satanas. Ngunit ang mundo ay
tatanggap ng saksi.
Alalahanin na itinuro ni Jesus:
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14

At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong
mundo bilang saksi sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay
darating ang wakas. ( Mateo 24:14 )
Pansinin na ang ebanghelyo ng kaharian ay makakarating sa mundo bilang
saksi, pagkatapos ay darating ang wakas.
Mayroong ilang mga dahilan para dito.
Ang isa ay nais ng Diyos na marinig ng mundo ang tunay na ebanghelyo
bago magsimula ang Malaking Kapighatian (na ipinapakita na magsisimula
sa Mateo 24:21). Kaya, ang mensahe ng ebanghelyo ay isang saksi at isang
babala (cf. Ezekiel 3; Amos 3:7). Magreresulta ito sa mas maraming
pagbabagong Gentil bago bumalik si Jesus (Roma 11:25) at sapat na
pagbabagong hindi Gentil (Roma 9:27) bago bumalik si Jesus.
Ang isa pa ay ang diwa ng mensahe ay salungat sa mga pananaw ng
tumataas na Hayop, Hari ng kapangyarihan ng Hilaga, kasama ang Huwad
na Propeta, ang huling Antikristo. Sila ay karaniwang nangangako ng
kapayapaan sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, ngunit ito ay
hahantong sa wakas (Mateo 24:14) at pagkawasak (cf. 1 Tesalonica 5:3).
Dahil sa mga tanda at kasinungalingang kababalaghan na nauugnay sa
kanila (2 Tesalonica 2:9), karamihan sa mundo ay pipiliin na maniwala sa
isang kasinungalingan (2 Tesalonica 2:9-12) sa halip na ang mensahe ng
ebanghelyo. Dahil sa hindi wastong pagkondena sa millennial na Kaharian
ng Diyos ng mga Romano Katoliko, Eastern Orthodox, Lutheran, at iba pa,
marami ang maling mag-aangkin na ang mensahe ng milenyo na
ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay ang maling ebanghelyo na nauugnay
sa Antikristo.
Ang tapat na mga Kristiyano sa Filadelfia (Apocalipsis 3:7-13) ay
magpapahayag ng milenyal na ebanghelyo ng kaharian gayundin ang
magsasabi sa mundo kung ano ang gagawin ng ilang makamundong
pinuno (kabilang ang Hayop at Huwad na Propeta).
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Susuportahan nila ang pagsasabi sa mundo ng mensahe na ang Halimaw,
Hari ng North na kapangyarihan, kasama ang Maling Propeta, ang huling
Antikristo, ay sa wakas ay wawasakin (kasama ang ilan sa kanilang mga
kaalyado) ang USA at ang Anglo-nasyon ng United Kingdom , Canada,
Australia, at New Zealand (Daniel 11:39) at di-nagtagal pagkatapos noon
ay sisirain nila ang isang Arabe/Islamic confederation (Daniel 11:40-43),
na gumaganap bilang mga instrumento ng mga demonyo (Apocalipsis
16:13-14), at sa huli ay lalaban kay Jesu-Cristo sa Kanyang pagbabalik
(Apocalipsis 16:14; 19:19-20). Ang tapat na mga taga-Filadelfia
(Apocalipsis 3:7-13) ay mag-aanunsyo na ang sanlibong taon na kaharian
ay malapit nang dumating. Ito ay malamang na makabuo ng maraming
media coverage at makatutulong sa katuparan ng Mateo 24:14. Kami sa
Continuing Church of God ay naghahanda ng literatura (sa maraming
wika), nagdaragdag sa mga website, at gumagawa ng iba pang mga
hakbang upang maghanda para sa 'maikling gawain' (cf. Roma 9:28) na
hahantong sa pagpapasiya ng Diyos na ang Mateo 24: 14 ay sapat na
inilaan bilang saksi para sa darating na wakas.
Ang 'maling ebanghelyo' na nagpapahayag ng mga pinuno sa mundo
(malamang na ilang 'bagong' uri ng nangungunang pinuno ng Europa
kasama ang isang nakompromisong pontiff na mag- aangkin ng isang
anyo ng Katolisismo) ay hindi magugustuhan—hindi nila gugustuhing
malaman ng mundo kung ano talaga ang kanilang gagawin. gawin (at
maaaring hindi man lang maniwala sa kanilang sarili sa simula, cf. Isaias
10:5-7). Sila at/o ang kanilang mga tagasuporta ay malamang na maling
magtuturo na ang mga tapat na Philadelphians ay magtataguyod ng isang
ekstremistang doktrina (millenarianism) ng isang darating na antikristo.
Anuman ang pagkondena nila at/o ng kanilang mga tagasunod sa mga
mananampalataya sa Filadelfia at sa Patuloy na Simbahan ng Diyos ay
magbubunsod ng pag-uusig (Daniel 11:29-35; Apocalipsis 12:13-15). Ito
rin ay hahantong sa wakas—ang simula ng Malaking Kapighatian (Mateo
24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24:14-15; Daniel 11:31) gayundin ang
panahon ng proteksyon para sa tapat na Philadelphia Mga Kristiyano
(Apocalipsis 3:10; 12:14-16).
Ang Halimaw at Huwad na Propeta ay susubukan ng puwersa, pangekonomiyang blackmail, mga palatandaan, kasinungalingan na mga
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kababalaghan, pagpatay, at iba pang mga panggigipit (Apocalipsis 13:1017; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonica 2:9-10) upang magkaroon ng kontrol .
Itatanong ng mga Kristiyano:
10

"Hanggang kailan, Oh Panginoon, banal at totoo, hanggang sa
hahatulan mo at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan
sa lupa?" (Apocalipsis 6:10)
Sa buong panahon, ang bayan ng Diyos ay nag-iisip, “Gaano katagal bago
magbabalik si Jesus?”
Bagama't hindi natin alam ang araw o oras, inaasahan nating babalik si
Jesus (at itinatag ang millennial na Kaharian ng Diyos) sa ika-21 siglo batay
sa maraming kasulatan (eg Mateo 24:4-34; Awit 90:4; Oseas 6 : 2; Lucas
21:7-36; Hebreo 1:1-2; 4:4,11; 2 Pedro 3:3-8; 1 Tesalonica 5:4), ang ilang
bahagi nito ay nakikita na nating natutupad.
Kung hindi makikialam si Jesus, lilipulin ng mundo ang lahat ng buhay:
21

Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking
kapighatian, na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng
sanglibutan hanggang sa panahong ito, hindi, ni hindi mangyayari
kailan man. 22 At malibang paikliin ang mga araw na iyon, walang
laman ang maliligtas; ngunit alang-alang sa mga hinirang ay
paiikliin ang mga araw na iyon. ( Mateo 24:21-22 )
29

Kaagad pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, ang
araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng
kaniyang liwanag; ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at
ang mga kapangyarihan ng langit ay mayayanig. 30 At ang tanda ng
Anak ng Tao ay lilitaw sa langit, at kung magkagayo'y
magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila
ang Anak ng Tao na dumarating na nasa mga alapaap ng langit na
may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. 31 At susuguin niya
ang kaniyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta,
at titipunin nila ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na
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hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. (
Mateo 24:29-31 )
Ang Kaharian ng Diyos ang kailangan ng mundo.
Mga Ambassador para sa Kaharian
Ano ang iyong tungkulin sa Kaharian?
Sa ngayon, kung isa kang tunay na Kristiyano, dapat kang maging
ambassador para dito. Pansinin ang isinulat ni Apostol Pablo:
20

Ngayon nga, kami ay mga sugo ni Cristo, na parang ang Dios ay
namamanhik sa pamamagitan namin: kami ay namamanhik sa
inyo alang-alang kay Cristo, na kayo ay makipagkasundo sa Dios. (
2 Corinto 5:20 )
14

Magsitayo nga kayo, na binigkisan ang inyong mga baywang ng
katotohanan, na nasuot ang baluti ng katuwiran, 15 At
natatapakan ang inyong mga paa ng paghahanda ng ebanghelyo
ng kapayapaan; 16 Higit sa lahat, taglayin ang kalasag ng
pananampalataya na sa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo
ang lahat ng nagniningas na sibat ng masama. 17 At kunin ang
helmet ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng
Diyos; 18 Laging nananalangin nang may buong panalangin at
pagsusumamo sa Espiritu, na mapagbantay hanggang sa layuning
ito nang may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng
mga banal— 19 at para sa akin, na ang pananalita ay maibigay sa
akin, upang maibuka ko nang buong tapang ang aking bibig upang
ipaalam. ang hiwaga ng evangelio, 20 na kung saan ako ay isang
sugo na nakadena; upang doon ay makapagsalita ako ng may
katapangan, gaya ng nararapat kong sabihin. ( Efeso 6:14-20 )
Ano ang ambassador? Ang Merriam-Webster ay may sumusunod na
kahulugan:
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1 : isang opisyal na sugo; lalo na : isang diplomatikong ahente na
may pinakamataas na ranggo na kinikilala sa isang dayuhang
pamahalaan o soberanya bilang residenteng kinatawan ng
kanyang sariling pamahalaan o soberanya o hinirang para sa isang
espesyal at kadalasang pansamantalang diplomatikong
pagtatalaga
2 a : isang awtorisadong kinatawan o mensahero
Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ikaw ay isang opisyal na sugo,
para kay Kristo! Pansinin ang isinulat ni Apostol Pedro:
9

Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang maharlikang
pagkasaserdote, isang bansang banal, kaniyang sariling
natatanging bayan, upang maipahayag ninyo ang mga kapurihan
niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kaniyang
kamangha-manghang liwanag; 10 na noon ay hindi isang bayan
ngunit ngayon ay mga tao ng Diyos, na hindi nagkamit ng awa
ngunit ngayon ay nagkamit ng awa. ( 1 Pedro 2:9-10 )
Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging bahagi ng isang banal na
bansa.
Aling bansa ngayon ang banal?
Buweno, tiyak na wala sa mga kaharian ng mundong ito—ngunit sila sa
huli ay magiging bahagi ng Kaharian ni Kristo (Apocalipsis 11:15). Ang
bansa ng Diyos, ang Kanyang Kaharian ang banal.
Bilang mga embahador, hindi tayo karaniwang nakikibahagi sa direktang
pulitika ng mga bansa sa daigdig na ito. Ngunit dapat nating ipamuhay
ang paraan ng pamumuhay ng Diyos ngayon (tingnan din ang libreng aklat
na makukuha sa www.ccog.org na may pamagat na: Christians:
Ambassadors for the Kingdom of God, Biblical instructions on living as a
Christian ). Sa paggawa nito, mas mahusay nating matutunan kung bakit
pinakamainam ang mga paraan ng Diyos, upang sa Kanyang kaharian ay
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maaari tayong maging mga hari at pari at maghari kasama ni Kristo sa
lupa:
5

Sa kaniya na umibig sa atin at naghugas sa atin mula sa ating
mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, 6 At
ginawa tayong mga hari at mga saserdote sa kaniyang Dios at
Ama, sa kaniya nawa ang kaluwalhatian at paghahari magpakailan
man. Amen. (Apocalipsis 1:5-6)
10

At ginawa mo kaming mga hari at mga saserdote sa aming Dios;
At tayo ay maghahari sa lupa. (Apocalipsis 5:10)
Ang isang hinaharap na aspeto nito ay magtuturo sa mga mortal noon na
lumakad sa mga daan ng Diyos:
19

Sapagka't ang mga tao ay tatahan sa Sion sa Jerusalem; Hindi ka
na iiyak. Siya ay magiging lubhang mapagbiyaya sa iyo sa tunog ng
iyong daing; Kapag narinig Niya ito, sasagutin ka Niya. 20 At
bagaman binibigyan ka ng Panginoon ng tinapay ng kahirapan at
ng tubig ng kadalamhatian, gayon ma'y ang iyong mga guro ay
hindi na magagalaw pa sa isang sulok, kundi makikita ng iyong
mga mata ang iyong mga guro . 21 Ang iyong mga tainga ay
makakarinig ng isang salita sa likuran mo, na nagsasabi, “Ito ang
daan, lakaran mo roon,” Sa tuwing ikaw ay liliko sa kanan o sa
tuwing ikaw ay liliko sa kaliwa. (Isaias 30:19-21)
Bagama't iyan ay isang propesiya para sa kaharian ng milenyo, sa
panahong ito ang mga Kristiyano ay kailangang maging handa na
magturo:
12

… sa panahong ito ay nararapat na kayong maging mga guro
(Hebreo 5:12)
15

Datapuwa't pakabanalin ang Panginoong Dios sa inyong mga
puso: at maging handa kayong tuwina sa pagsagot sa bawa't tao
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na magtatanong sa inyo ng katwiran ng pag-asa na nasa inyo na
may kaamuan at takot (1 Pedro 3:15, KJV).
Ipinakikita ng Bibliya na marami sa mas tapat na mga Kristiyano, bago
magsimula ang Malaking Kapighatian, ay magtuturo sa marami:
33

At yaong mga taong nakakaunawa ay magtuturo sa marami
(Daniel 11:33)
Kaya, ang pag-aaral, paglago sa biyaya at kaalaman (2 Pedro 3:18), ay
isang bagay na dapat nating gawin ngayon. Bahagi ng iyong tungkulin sa
Kaharian ng Diyos ang kakayahang magturo. At para sa mas tapat,
Philadelphian (Apocalipsis 3:7-13), mga Kristiyano, kasama rin dito ang
pagsuporta sa mahalagang saksi sa ebanghelyo bago ang pagsisimula ng
kaharian ng milenyo (cf. Mateo 24:14).
Matapos maitatag ang Kaharian ng Diyos, ang mga tao ng Diyos ay
gagamitin upang tumulong sa pagpapanumbalik ng nasirang planeta:
12

Silang mula sa inyo ay magtatayo ng mga lumang sirang dako ;
Iyong ibabangon ang mga patibayan ng maraming salinlahi; At
ikaw ay tatawaging Tagapag-ayos ng Sirang, Ang Tagapagsauli ng
mga Lansangan na Tatahanan. (Isaias 58:12)
Kaya, ang mga tao ng Diyos na namuhay sa paraan ng Diyos sa panahong
ito ay gagawing mas madali para sa mga tao na manirahan sa mga
lungsod (at sa ibang lugar) sa panahong ito ng panunumbalik. Ang mundo
ay talagang magiging isang mas mahusay na lugar. Dapat tayong maging
mga ambassador ni Kristo ngayon, para makapaglingkod din tayo sa
Kanyang Kaharian.
Ang Tunay na Mensahe ng Ebanghelyo ay Transformative
Sinabi ni Jesus, “Kung kayo ay mananatili sa Aking salita, kayo ay tunay na
Aking mga alagad. 32 At malalaman ninyo ang katotohanan, at ang
katotohanan ay magpapalaya sa inyo” (Juan 8:31-32). Ang pagkaalam ng
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katotohanan tungkol sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay nagpapalaya
sa atin mula sa pagkakulong sa maling pag-asa ng mundong ito. Matapang
nating suportahan ang isang planong gumagana—plano ng Diyos!
Nalinlang ni Satanas ang buong mundo (Pahayag 12:9) at ang Kaharian ng
Diyos ang tunay na solusyon. Kailangan nating manindigan at itaguyod
ang katotohanan (cf. Juan 18:37).
Ang mensahe ng ebanghelyo ay higit pa sa tungkol sa personal na
kaligtasan. Ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos ay dapat magbago
ng isang tao sa panahong ito:
2

At huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magbago
kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang
mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaayaaya at sakdal
na kalooban ng Dios. (Roma 12:2)
Ang mga tunay na Kristiyano ay binago upang maglingkod sa Diyos at sa
iba:
22

Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa inyong
mga panginoon ayon sa laman, hindi sa paglilingkod sa paningin ,
gaya ng mga nagpapalugod sa tao, kundi sa katapatan ng puso, na
may takot sa Dios. 23 At anuman ang inyong gawin, gawin ninyo
nang buong puso, na parang sa Panginoon at hindi sa mga tao, 24
Yamang nalalaman ninyo na mula sa Panginoon ay tatanggap
kayo ng gantimpala na mana; sapagkat naglilingkod kayo sa
Panginoong Kristo. ( Colosas 3:22-24 )
28

Kaya nga, yamang tayo ay tumatanggap ng isang kaharian na
hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya, na sa pamamagitan
nito ay makapaglingkod tayo sa Diyos nang may paggalang at may
takot sa Diyos. (Hebreo 12:28)
Ang mga tunay na Kristiyano ay namumuhay nang iba sa mundo.
Tinatanggap natin ang mga pamantayan ng Diyos na higit sa mundo para
sa kung ano ang tama at mali. Ang matuwid ay nabubuhay sa
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pananampalataya (Hebreo 10:38), dahil kailangan ng pananampalataya
upang mamuhay sa paraan ng Diyos sa panahong ito. Ang mga Kristiyano
ay itinuturing na ibang-iba sa mundong kanilang ginagalawan, na ang
kanilang paraan ng pamumuhay ay tinukoy bilang “ang Daan” sa Bagong
Tipan (Mga Gawa 9:2; 19:9; 24:14 , 22 ). Ang mundo ay namumuhay nang
makasarili, sa ilalim ng pamumuno ni Satanas, sa tinatawag na “daan ni
Cain” (Judas 11).
Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay isang mensahe ng katuwiran,
kagalakan, at kapayapaan (Roma 14:17). Ang prophetic salita, wastong
nauunawaan, ay umaaliw (cf. 1 Corinthians 14:3; 1 Thessalonians 4:18),
lalo na habang pinapanood natin ang mundo gumuho (cf. Lucas 21:8-36).
Ang tunay na Kristiyanong paraan ng pamumuhay ay humahantong sa
espirituwal na kasaganaan at pisikal na mga pagpapala (Marcos 10:29-30).
Ito ay bahagi kung bakit nauunawaan ng mga namumuhay dito na
kailangan ng mundo ang Kaharian ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay mga
embahador ng Kaharian ng Diyos.
Inilalagay ng mga Kristiyano ang ating pag-asa sa espirituwal, hindi sa
pisikal, bagama't tayo ay nabubuhay sa pisikal na mundo (Roma 8:5-8).
Nasa atin ang “pag-asa ng ebanghelyo” (Colosas 1:23). Ito ay isang bagay
na naunawaan ng sinaunang mga Kristiyano na hindi tunay na
nauunawaan ng maraming nag-aangking si Jesus sa ngayon.
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6. Boditše batho gore ba se ke ba mo rapelago
swana le kamoo morongwa di thekgago...
Naniniwala ang mga simbahang Greco-Roman na nagtuturo sila ng mga
aspeto ng Kaharian ng Diyos, ngunit nahihirapan silang maunawaan kung
ano talaga ito. Halimbawa, itinuturo ito ng The Catholic Encyclopedia
tungkol sa kaharian:
ni Kristo … Sa bawat yugto ng Kanyang pagtuturo, ang pagdating
ng kahariang ito, ang iba't ibang aspeto nito, ang tiyak na
kahulugan nito, ang paraan kung saan ito dapat matamo, ay
bumubuo sa pangunahing bahagi ng Kanyang mga diskurso,
kaya't ang Kanyang diskurso ay tinawag na “ang ebanghelyo. ng
kaharian”...nagsimula silang magsalita tungkol sa Simbahan bilang
“kaharian ng Diyos”; cf. Col., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v .
_
Bagaman ang nasa itaas ay tumukoy sa “Col., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I,
6, 9; v, 10,” kung titingnan mo ang mga ito, makikita mo na wala ni isa sa
mga talatang iyon ang nagsasabi ng anuman tungkol sa Simbahan bilang
Kaharian ng Diyos. Itinuturo nila na ang mga mananampalataya ay
magiging bahagi ng Kaharian ng Diyos o na ito ay kaharian ni Jesus.
Nagbabala ang Bibliya na marami ang babaguhin ang ebanghelyo o
babaling sa iba, isang hindi totoo (Galacia 1:3-9). Nakalulungkot, iba't
ibang mga nagawa iyon.
Itinuro ni Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang
makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan Ko ” (Juan 14:6). Itinuro ni
Pedro , “Walang kaligtasan sa kanino mang iba, sapagka't walang ibang
pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaligtas”
(Mga Gawa 4:12). Sinabi ni Pedro sa mga Hudyo na ang lahat ay dapat
magkaroon ng pananampalataya upang magsisi at tanggapin si Jesus
upang maligtas (Mga Gawa 2:38).
Sa kaibahan nito, itinuro ni Pope Francis na ang mga ateista, kung wala si
Hesus, ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa!
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Itinuro din niya na ang mga Hudyo ay maaaring maligtas nang hindi
tinatanggap si Hesus! Bukod pa rito, siya at ang ilang mga Greco-Roman
ay tila isinasaalang-alang din na ang isang di-biblikal na bersyon ng 'Maria'
ay isang susi sa ebanghelyo pati na rin ang isang susi sa ekumenikal at
interfaith unity. Nakalulungkot, hindi nila naiintindihan at ng iba ang
kahalagahan ni Hesus AT ang tunay na Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos.
Marami ang nagsusulong ng mga huwad na ebanghelyo.
Marami ang nagnanais na lumakad sa pamamagitan ng paningin at
magkaroon ng pananampalataya sa mundo. Itinuturo ng Bagong Tipan na
ang mga Kristiyano ay dapat tumingin sa itaas:
2

Ituon mo ang iyong isip sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga
bagay na nasa lupa. ( Colosas 3:2 )
7

Sapagka't tayo'y lumalakad sa pamamagitan ng
pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. ( 2 Corinto
5:7 )
Gayunpaman, karaniwang itinuro ni Pope Pius XI na lumakad sa
pamamagitan ng kanyang paningin sa kanyang simbahan:
...ang Simbahang Katoliko...ay ang kaharian ni Kristo sa lupa. (
Encyclical ni Pius Quas Primas ).
Sinasabi ng website ng CatholicBible101 , “Ang Kaharian ng Diyos ay
itinatag sa lupa ni Jesu-Kristo noong taong 33 AD, sa anyo ng Kanyang
Simbahan, na pinamumunuan ni Pedro...ang Simbahang Katoliko.” Ngunit
ang millennial na Kaharian ng Diyos ay wala dito at hindi rin ito ang
Simbahan ng Roma, ngunit ito ay nasa lupa. Bagama't ang tunay na
Simbahan ng Diyos ay may “mga susi sa kaharian” (Mateo 16:19), ang
mga nagsasabing ang simbahan ay ang kaharian “ay inalis ang susi ng
kaalaman” (Lucas 11:52).
Ang Simbahan ng Roma ay napakalakas na nagtuturo laban sa isang
paparating na makalupang milenyo na Kaharian ng Diyos na ito ay
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karaniwang ang tanging "doktrina ng Antikristo" na nakalista sa opisyal na
Katesismo ng Simbahang Katoliko :
676 Ang panlilinlang ng Antikristo ay nagsimula nang magkaroon
ng hugis sa mundo sa tuwing ang pag-aangkin ay ginawa upang
mapagtanto sa loob ng kasaysayan ang mesyanikong pag-asa na
maaari lamang maisakatuparan sa kabila ng kasaysayan sa
pamamagitan ng eschatological na paghatol. Tinanggihan ng
Simbahan ang kahit na binagong mga anyo ng palsipikasyong ito
ng kaharian na darating sa ilalim ng pangalan ng millenarianism...
(Catechism of the Catholic Church. Imprimatur Potest +Joseph
Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194)
Nakalulungkot, ang mga sumasang-ayon diyan ay magkakaroon ng
malalaking problema sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kaharian ng
Diyos sa bandang huli. Ang ilan ay kukuha
kilabot na mga hakbang laban sa mga naghahayag nito (Daniel 7:25;
11:30-36). Ngunit, maaari mong isipin, hindi ba lahat ng nagsasabing si
Jesus ay Panginoon ay nasa kaharian? Hindi, hindi magiging sila. Pansinin
ang sinabi ni Jesus:
21

“Hindi lahat ng nagsasabi sa akin , 'Panginoon, Panginoon,' ay
papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban
ng Aking Ama na nasa langit. 22 Marami ang magsasabi sa akin sa
araw na iyon, 'Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa
iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan,
at nakagawa ng maraming kababalaghan sa iyong pangalan?' 23 At
pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila, 'Hindi ko kayo nakilala
kailanman; lumayo kayo sa Akin , kayong nagsasagawa ng
katampalasanan!' ( Mateo 7:21-23 )
Binanggit ni Apostol Pablo na ang “hiwaga ng katampalasanan” ay
“ginagawa na” (2 Tesalonica 2:7) sa kanyang panahon. Ang
katampalasanan na ito ay may kaugnayan din sa isang bagay na
binabalaan ng Bibliya sa mga huling panahon na tinatawag na “Misteryo,
Babilonyang Dakila” (Apocalipsis 17:3-5).
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Ang “misteryo ng katampalasanan” ay nauugnay sa mga nag-aangking
Kristiyano na naniniwala na hindi nila kailangang sundin ang Sampung
Utos ng Diyos na batas, atbp. at/o napakaraming katanggap-tanggap na
mga eksepsiyon dito at/o may mga katanggap-tanggap na anyo ng
penitensiya upang labagin ang Diyos. batas, kaya habang iniisip nila na
mayroon silang anyo ng batas ng Diyos, hindi nila pinapanatili ang isang
anyo ng Kristiyanismo na kikilalanin ni Jesus o ng Kanyang mga apostol
bilang lehitimo.
Ang mga Griego-Romano ay tulad ng mga Pariseo na lumabag sa mga
utos ng Diyos, ngunit inaangkin ng kanilang mga tradisyon na ito ay
naging katanggap-tanggap— tinuligsa ni Jesus ang pamamaraang iyon
(Mateo 15:3-9)! Nagbabala rin si Isaias na ang mga taong nag-aangking sa
Diyos ay magrerebelde sa Kanyang batas (Isaias 30:9). Ang walang batas
na paghihimagsik na ito ay isang bagay na nakalulungkot nating nakikita
ito hanggang ngayon.
Ang isa pang "misteryo" ay lumilitaw na ang Simbahan ng Roma ay tila
naniniwala na ang militaristic ecumenical at interfaith agenda nito ay
hahantong sa kapayapaan at isang di-biblikal na bersyon ng Kaharian ng
Diyos sa lupa. Nagbabala ang Kasulatan laban sa darating na ekumenikal
na pagkakaisa na itinuturo nito na, sa loob ng ilang taon, ay magiging
matagumpay (tandaan: ang New Jerusalem Bible , isang salin na
inaprubahan ng Katoliko, ay ipinapakita):
4

Sila'y nagpatirapa sa harap ng dragon, sapagka't ibinigay niya sa
halimaw ang kaniyang kapamahalaan; at nagpatirapa sila sa harap
ng halimaw, na nagsasabi, Sino ang maihahambing sa hayop? Sino
ang makakalaban dito?' 5 Ang halimaw ay pinahintulutan na
ipahayag ang kanyang mga pagyayabang at kalapastanganan at
maging aktibo sa loob ng apatnapu't dalawang buwan; 6 At
ibinibigkas nito ang kaniyang mga kalapastanganan laban sa Dios,
laban sa kaniyang pangalan, sa kaniyang makalangit na tolda at sa
lahat ng nakanlungan doon. 7 Pinahintulutang makipagdigma
laban sa mga banal at lupigin sila, at binigyan ng kapangyarihan sa
bawat lahi, tao, wika at bansa; 8 At sasambahin ito ng lahat ng tao
sa mundo, samakatuwid nga, ang bawat isa na ang pangalan ay
75

hindi naisulat mula nang itatag ang mundo sa aklat ng buhay ng
Kordero ng hain. 9 Ang sinumang nakakarinig ay makinig: 10 Yaong
para sa pagkabihag hanggang sa pagkabihag; yaong para sa
kamatayan sa pamamagitan ng tabak sa kamatayan sa
pamamagitan ng tabak. Ito ang dahilan kung bakit ang mga santo
ay dapat magkaroon ng tiyaga at pananampalataya. (Apocalipsis
13:4-10, NJB)
Nagbabala ang Bibliya laban sa huling panahon ng pagkakaisa ng
Babilonya:
1

Ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok ay dumating
upang makipag-usap sa akin, at nagsabi, 'Halika rito at ipapakita
ko sa iyo ang kaparusahan sa dakilang patutot na nakaupo sa tabi
ng saganang tubig, 2 na kasama niya ang lahat ng mga hari sa lupa.
nagpatutot, at nagpalasing sa buong populasyon ng mundo ng
alak ng kanyang pangangalunya.' 3 Dinala niya ako sa espiritu sa
isang disyerto, at doon ay nakita ko ang isang babae na nakasakay
sa isang pulang hayop na may pitong ulo at sampung sungay at
may nakasulat na mga titulo ng kalapastangan sa diyos. 4 Ang
babae ay nakadamit ng kulay-ube at pula at kumikinang sa ginto
at mga hiyas at mga perlas, at siya ay may hawak na isang gintong
kopa ng alak na puno ng kasuklam-suklam na dumi ng kanyang
pakikiapid; 5 sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan,
isang misteryosong pangalan: 'Babilonyang Dakila, ang ina ng
lahat ng patutot at lahat ng maruruming gawain sa lupa .' 6
Nakita ko na siya ay lasing, lasing sa dugo ng mga banal, at sa
dugo ng mga martir ni Jesus; at nang makita ko siya, lubos akong
nataranta. (Apocalipsis 17:1-6, NJB)
9

'Ito ay nangangailangan ng katalinuhan. Ang pitong ulo ay ang
pitong burol , na kinauupuan ng babae. . . 18 Ang babae na iyong
nakita ay ang dakilang lungsod na may awtoridad sa lahat ng mga
pinuno sa lupa.' ( Apocalipsis 17:9 , 18 , NJB )
1

Pagkatapos nito, nakita ko ang ibang anghel na bumaba mula sa
langit, na may dakilang kapamahalaan na ibinigay sa kanya;
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nagliwanag ang lupa sa kanyang kaluwalhatian. 2 Sa kalakasan ng
kaniyang tinig ay sumigaw siya, 'Ang Babilonya ay bumagsak, ang
Babilonyang Dakila ay bumagsak, at naging tahanan ng mga
diyablo at isang tuluyan ng bawat masamang espiritu at marumi,
kasuklam-suklam na ibon. 3 Lahat ng bansa ay uminom ng malalim
sa alak ng kanyang pakikiapid; bawat hari sa lupa ay nagpatutot
sa kanya, at bawat mangangalakal ay yumaman sa pamamagitan
ng kanyang kahalayan. 4 Ang isa pang tinig ay nagsalita mula sa
langit; Narinig kong sinabi nito, ' Lumabas kayo, bayan ko, palayo
sa kanya, upang hindi kayo makabahagi sa kanyang mga krimen
at magkaroon ng parehong mga salot na dadanasin . 5 Ang
kanyang mga kasalanan ay umabot na sa langit, at nasa isip ng
Diyos ang kanyang mga kasalanan: tratuhin siya gaya ng
pakikitungo niya sa iba. 6 Dapat siyang bayaran ng doble ng
halagang hiniling niya. Siya ay dapat magkaroon ng isang dobleng
malakas na tasa ng kanyang sariling timpla. 7 Ang bawat isa sa
kanyang mga karangyaan at kasiyahan ay dapat tumbasan ng
isang pagpapahirap o isang paghihirap. Ako ay naluklok bilang
reyna, sa tingin niya; Hindi ako balo at hindi ko malalaman ang
pangungulila. 8 Sapagka't sa isang araw, ang mga salot ay
babagsak sa kaniya: sakit at pagdadalamhati at taggutom. Siya ay
masusunog sa lupa. Ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya
ay makapangyarihan.' 9 'Magkakaroon ng pagdadalamhati at
pagtangis para sa kanya ng mga hari sa lupa na nagpatutot sa
kanya at nakipagtuwang sa kanya. Nakita nila ang usok habang
siya ay nasusunog, (Pahayag 18:1-9, NJB)
Sa Zacarias, nagbabala ang Bibliya laban sa darating na Babilonya at
ipinapakita na ang wastong pagkakaisa ay hindi mangyayari hanggang sa
pagbalik ni Jesus:
10

Mag-ingat! Mag-ingat ka! Tumakas mula sa lupain ng hilaga -sabi ni Yahweh - sapagkat pinangalat kita sa apat na hangin ng
langit -- sabi ni Yahweh. 11 Mag- ingat! Tumakas ka, Sion, na ngayon
ay nakatira kasama ng anak na babae ng Babilonia!
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12

Sapagkat ito ang sinasabi ni Yaweng Sabaoth , mula nang
itinalaga ng Kaluwalhatian
akin , tungkol sa mga bansang nagnakaw sa iyo, 'Sinumang
humipo sa iyo ay humihipo sa mansanas ng aking mata. 13
Ngayon, tingnan mo, iwawagayway ko ang aking kamay sa kanila
at sila ay samsam ng mga inalipin nila.' Pagkatapos ay malalaman
mo na si Yahweh Sabaoth ang nagpadala sa akin! 14 Umawit,
magalak, anak na babae ng Sion, sapagka't ako'y darating upang
manirahan sa gitna mo, sabi ni Yawe! 15 At sa araw na iyon
maraming bansa ang magbabalik-loob kay Yahweh. Oo, sila ay
magiging kaniyang bayan, at sila'y maninirahan sa gitna mo.
Pagkatapos ay malalaman mo na si Yahweh Sabaoth ang
nagpadala sa akin sa iyo! 16 Aangkinin ni Yawe ang Juda, ang
kanyang bahagi sa Banal na Lupain, at muling pipiliin ang
Jerusalem. (Zacarias 2:10-16, NJB; tandaan sa mga bersyon ng KJV
/NKJV ang mga talata ay nakalista bilang Zacarias 2:6-12)
Ang mga kilusang ekumenikal at interfaith na isinusulong ng United
Nations, Vatican, maraming Protestante, at mga lider ng Eastern
Orthodox ay malinaw na kinondena ng Bibliya at hindi dapat hikayatin.
Nagbabala si Jesus tungkol sa mga nagsasabing sumusunod sa Kanya na
“malinlang sa marami” (Mateo 24:4-5). Karamihan sa ecumenism ay
nauugnay sa "puting mangangabayo" ng Apocalipsis 6:1-2 (na HINDI si
Jesus) at ang patutot sa Apocalipsis 17.
Tulad ni Zacarias, itinuro din ni Apostol Pablo na ang tunay na pagkakaisa
ng pananampalataya ay hindi mangyayari hanggang sa muling pagbabalik
ni Jesus:
13

hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa
pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at maging
ganap na Tao, ganap na ganap na may kapuspusan ni Kristo
mismo. ( Efeso 4:13 , NJB )
Ang mga naniniwala na ang pagkakaisa na ito ay dumating bago ang
pagbabalik ni Hesus ay nagkakamali. Sa totoo lang, sa pagbabalik ni Jesus,
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kakailanganin Niyang sirain ang pagkakaisa ng mga bansa na magtitipon
laban sa Kanya:
11:15

At hinipan ng ikapitong anghel ang kaniyang trumpeta, at
narinig ang mga tinig na sumisigaw sa langit, na sumisigaw, 'Ang
kaharian ng sanglibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at
ng kaniyang Cristo, at siya'y maghahari magpakailan man. 16 Ang
dalawampu't apat na matatanda, na nakaluklok sa harapan ng
Diyos, ay nagpatirapa at hinipo ang kanilang mga noo sa lupa na
sumasamba sa Diyos 17 sa mga salitang ito, 'Nagpapasalamat kami
sa iyo, Panginoong Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, Siya na
ngayon, Siya na noon, sapagkat ipagpalagay ang iyong dakilang
kapangyarihan at simulan ang iyong paghahari. 18 Ang mga bansa
ay nagkagulo at ngayon ay dumating na ang panahon para sa
iyong kaparusahan, at para sa mga patay na hatulan, at para sa
iyong mga lingkod na mga propeta, para sa mga banal at para sa
mga may takot sa iyong pangalan, maliit at malaki, na
gagantimpalaan. . Dumating na ang oras para lipulin ang mga
sumisira sa lupa.' ( Apocalipsis 11:15-18 , NJB )
19:6

At narinig ko ang tila mga tinig ng isang malaking pulutong,
tulad ng ugong ng karagatan o ng malakas na dagundong ng
kulog, na sumasagot, 'Alleluia! Ang paghahari ng Panginoon
nating Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay nagsimula na; . . . 19
Nang magkagayo'y nakita ko ang halimaw, kasama ang lahat ng
mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo, na nagtitipon upang
labanan ang Nakasakay at ang kaniyang hukbo. 20 Ngunit nabihag
ang halimaw, kasama ang huwad na propeta na gumawa ng mga
himala para sa halimaw at sa pamamagitan nila ay dinaya ang
mga tumanggap ng tatak ng halimaw at ang mga sumamba sa
kanyang rebulto. Ang dalawang ito ay itinapon nang buhay sa
maapoy na lawa ng nagniningas na asupre . 21 Lahat ng iba ay
napatay sa pamamagitan ng tabak ng Mangangabayo, na lumabas
sa kaniyang bibig, at ang lahat ng mga ibon ay nagsisibusog sa
kanilang mga sarili sa kanilang laman. . . 20:4 Nang magkagayo'y
nakakita ako ng mga luklukan, kung saan sila nangaupo, at sa
kanila'y pinagkalooban ng kapangyarihan na magbigay ng
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paghatol. Nakita ko ang mga kaluluwa ng lahat na pinugutan ng
ulo dahil sa pagpapatotoo para kay Jesus at sa pangangaral ng
salita ng Diyos, at ang mga tumatangging sumamba sa hayop o sa
kanyang rebulto at hindi tumanggap ng tatak sa kanilang mga noo
o mga kamay; sila ay nabuhay, at nagharing kasama ni Kristo sa
loob ng isang libong taon. ( Apocalipsis 19:6 , 19-21; 20:4 , NJB )
Pansinin na kailangan ni Jesus na lipulin ang mga hukbo ng mundo na
nagkakaisa laban sa Kanya. Pagkatapos Siya at ang mga banal ay
maghahari. Iyan ay kung kailan magkakaroon ng wastong pagkakaisa ng
pananampalataya. Nakalulungkot, marami ang makikinig sa mga huwad
na ministro na mukhang mabuti, ngunit hindi, gaya ng babala ni Apostol
Pablo (2 Corinto 11:14-15). Kung mas marami ang tunay na makakaunawa
sa Bibliya at sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay mas mababa ang
lalaban kay Jesus.
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7.

Gore lehu la gagweke lona leole lekanego

Bagama't gustong isipin ng mga tao na tayo ay napakatalino, may mga
limitasyon ang ating pang-unawa, ngunit ang "pagkaunawa ng Diyos ay
walang hanggan" (Awit 147:5).
Iyon ang dahilan kung bakit mangangailangan ng interbensyon ng Diyos
upang ayusin ang planetang ito.
Bagama't marami ang naniniwala sa Diyos, ang karamihan sa mga tao ay
ayaw mamuhay ayon sa Kanyang tunay na pag-uutos. Pansinin ang
sumusunod:
8

Ipinakita niya sa iyo, Oh tao, kung ano ang mabuti; At ano ang
hinihiling ng Panginoon sa iyo Kundi ang gumawa ng
makatarungan, Ang ibigin ang awa, At ang lumakad na may
kababaang-loob na kasama ng iyong Diyos? ( Mikas 6:8 )
Ang mapagpakumbaba na lumakad kasama ng Diyos ay hindi isang bagay
na talagang handang gawin ng sangkatauhan. Mula sa panahon nina Adan
at Eva (Genesis 3:1-6), pinili ng mga tao na umasa sa kanilang sarili at sa
kanilang mga priyoridad, kaysa sa Diyos, sa kabila ng Kanyang mga utos
(Exodo 20:3-17).
Ang Aklat ng Mga Kawikaan ay nagtuturo:
5

Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang
manalig sa iyong sariling kaunawaan; 6 Sa lahat ng iyong mga
lakad ay kilalanin mo siya, at kaniyang ituturo ang iyong mga
landas. 7 Huwag kang maging pantas sa iyong sariling mga mata;
Matakot sa Panginoon at lumayo sa kasamaan. ( Kawikaan 3:5-7 )
Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi tunay na magtitiwala sa
Diyos nang buong puso o maghihintay na idirekta Niya ang kanilang mga
hakbang. Marami ang nagsasabing gagawin nila ang nais ng Diyos, ngunit
hindi ito ginagawa. Ang sangkatauhan ay nalinlang ni Satanas (Apocalipsis
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12:9) at nahulog sa mga pita ng mundo at sa 'pagmamalaki ng buhay' (1
Juan 2:16).
Samakatuwid, marami ang nakabuo ng kanilang sariling mga tradisyon sa
relihiyon at sekular na mga pamahalaan, dahil sa tingin nila sila ang higit
na nakakaalam. Gayunpaman, sila ay hindi (cf. Jeremias 10:23) at hindi rin
tunay na magsisi.
Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ng sangkatauhan ang Kaharian ng
Diyos (cf. Mateo 24:21-22).
Isaalang-alang ang mga Beatitudes
Isa sa pinakakilalang serye ng mga pahayag na ibinigay ni Jesus ay ang
mga beatitude, na ibinigay Niya sa Kanyang Sermon sa Bundok ng mga
Olibo.
Pansinin ang ilan sa Kanyang sinabi:
3

“Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang
kaharian ng langit. 4 Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagka't
sila'y aaliwin. 5 Mapapalad ang maamo, sapagka't mamanahin nila
ang lupa. 6 Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran,
sapagka't sila'y bubusugin. 7 Mapapalad ang mga mahabagin,
sapagka't sila'y magtatamo ng kahabagan. 8 Mapalad ang may
malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. 9 Mapalad ang
mga mapagpayapa, sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios.
10
Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagka't
kanila ang kaharian ng langit. ( Mateo 5:3-10 )
Ito ay nasa Kaharian ng Diyos (cf. Marcos 4:30-31), kadalasang tinutukoy
bilang Kaharian ng langit ni Mateo (cf. Mateo 13:31), kung saan ang mga
pinagpalang pangakong ito ay matutupad. Sa Kaharian ng Diyos
matutupad ang pangako para sa maaamo na magmana ng lupa at dalisay
na makakita sa Diyos. Asahan ang mabuting balita ng mga pagpapala sa
Kaharian ng Diyos!
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Tama ang mga Daan ng Diyos
Ang katotohanan ay ang Diyos ay pag-ibig (1 Juan 4:8 , 16 ) at ang Diyos
ay HINDI makasarili. Ang mga batas ng Diyos ay nagpapakita ng
pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa (Marcos 12:29-31; Santiago 2:811). Ang mga paraan ng mundo ay makasarili at nagtatapos sa kamatayan
(Roma 8:6).
Pansinin na ang Bibliya ay nagpapakita na ang mga tunay na Kristiyano ay
sumusunod sa mga utos:
1

Ang sinumang naniniwala na si Jesus ay ang Kristo ay
ipinanganak ng Diyos, at ang bawat isa na umiibig sa kanya na
nanganak ay umiibig din sa kanya na ipinanganak sa kanya. 2 Sa
pamamagitan nito ay nalalaman natin na tayo ay umiibig sa mga
anak ng Dios, kapag tayo ay umiibig sa Dios at tinutupad ang
kaniyang mga utos. 3 Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating
tuparin ang Kanyang mga utos. At ang Kanyang mga utos
ay hindi pabigat. ( 1 Juan 5:1-3 )
Lahat ng “mga utos ng Diyos ay katuwiran” (Awit 119:172). Ang Kanyang
mga daan ay dalisay (1 Titus 1:15). Nakalulungkot, marami ang
tumanggap ng iba't ibang anyo ng "paglabag sa batas" at hindi
napagtanto na si Jesus ay HINDI naparito upang sirain ang kautusan o ang
mga propeta, ngunit upang tuparin ang mga ito (Mateo 5:17), sa
pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kanilang tunay na kahulugan at
pagpapalawak ng mga ito nang higit sa kung ano ang marami. pag-iisip (eg
Mateo 5:21-28). Itinuro ni Jesus na “ sinumang gumagawa at nagtuturo sa
mga ito, siya ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit” (Mateo 5:19)
(ang mga katagang 'Kaharian ng Diyos' at 'kaharian ng langit' ay maaaring
palitan).
Itinuturo ng Bibliya na ang pananampalatayang walang gawa ay patay
(Santiago 2:17). Marami ang nag-aangking sumusunod kay Hesus, ngunit
hindi tunay na maniniwala sa Kanyang mga turo (Mateo 7:21-23) at hindi
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gagayahin Siya gaya ng nararapat (cf. 1 Corinto 11:1). “Ang kasalanan ay
ang pagsuway sa kautusan” (1 Juan 3:4, KJV) at ang lahat ay nagkasala
(Roma 3:23). Gayunpaman, ang Bibliya ay nagpapakita na ang awa ay
magtatagumpay laban sa paghatol (Santiago 2:13) dahil ang Diyos ay
tunay na may plano para sa lahat (cf. Lucas 3:6).
Ang mga solusyon ng tao, bukod sa mga paraan ng Diyos, ay hindi gagana.
Sa millennial na kaharian, si Jesus ay mamamahala sa “isang tungkod na
bakal” (Apocalipsis 19:15), at ang kabutihan ay mananaig habang ang mga
tao ay mamumuhay sa paraan ng Diyos. LAHAT ng problema ng mundo
ay umiiral dahil ang mga lipunan ng mundong ito ay tumatangging
sumunod sa Diyos at sa Kanyang batas . Ipinakikita ng kasaysayan na
hindi kayang lutasin ng sangkatauhan ang mga problema ng lipunan:
6

Sapagkat ang pag-iisip sa laman ay kamatayan, ngunit ang pagiisip ayon sa espiritu ay buhay at kapayapaan. 7 Sapagka't ang
kaisipang laman ay pakikipag-away laban sa Diyos; sapagka't hindi
ito napapailalim sa batas ng Diyos, ni hindi talaga maaaring
mapapasailalim. 8 Kaya nga, ang mga nasa laman ay hindi
makalulugod sa Diyos. (Roma 8:6-8)
Ang mga Kristiyano ay dapat tumuon sa espirituwal, at pinagkalooban ng
Espiritu ng Diyos na gawin ito sa panahong ito (Roma 8:9), sa kabila ng
ating mga personal na kahinaan:
26

Sapagka't nakikita ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid,
na hindi gaanong matatalino ayon sa laman, hindi maraming
makapangyarihan, hindi maraming marangal, ang tinawag. 27
Ngunit pinili ng Diyos ang mga kamangmangan ng sanglibutan
upang hiyain ang marurunong, at pinili ng Diyos ang mahihinang
bagay ng sanglibutan upang hiyain ang mga bagay na
makapangyarihan; 28 At ang mga hamak na bagay ng sanglibutan
at ang mga bagay na hinahamak ay pinili ng Dios, at ang mga
bagay na wala, upang pawiin ang mga bagay na walang
kabuluhan, 29 Upang walang laman ang magmapuri sa kaniyang
harapan. 30 Datapuwa't sa kaniya kayo ay na kay Cristo Jesus, na
naging para sa atin ng karunungan mula sa Dios-at katuwiran at
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pagpapakabanal at pagtubos- 31 upang, gaya ng nasusulat, "Ang
nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon." ( 1 Corinto 1:26-31 )
Ang mga Kristiyano ay dapat magpuri sa plano ng Diyos! Lumalakad tayo
sa pamamagitan ng pananampalataya ngayon (2 Corinto 5:7), tumitingin
sa itaas (Colosas 3:2) sa pananampalataya (Hebreo 11:6). Tayo ay
pagpapalain sa pagsunod sa mga utos ng Diyos (Pahayag 22:14).
Bakit ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos?
Ang mga Protestante ay may posibilidad na madama na kapag tinanggap
na nila si Jesus bilang tagapagligtas, na hinanap nila ang Kaharian ng
Diyos. Naniniwala ang mga Katoliko na ang mga bininyagan, kahit na mga
sanggol, ay pumasok sa kanilang simbahan bilang kaharian. Ang mga
Katoliko at ang Eastern Orthodox ay may posibilidad na isipin na sa
pamamagitan ng mga sakramento, atbp., hinahanap nila ang kaharian ng
Diyos. Habang ang mga Kristiyano ay dapat bautismuhan, ang mga GrecoRoman-Protestant ay may posibilidad na tumingin sa mundo upang
malutas ang mga problema ng sangkatauhan. Sila ay may posibilidad na
magkaroon ng makalupang-focus (cf. Roma 8:6-8).
Ang paghahanap muna sa Kaharian ng Diyos (Mateo 6:33) ay isang
panghabambuhay na layunin para sa mga Kristiyano. Isang layunin, hindi
upang tumingin sa mundo para sa mga solusyon, ngunit sa Diyos at sa
Kanyang mga paraan. Binabago ng mabuting balita ng Kaharian ng Diyos
ang ating buhay.
Sinasabi ng Bibliya na ang mga Kristiyano ay mamumuno kasama ni Jesus,
ngunit alam mo ba na nangangahulugan ito na ang tunay na mga
Kristiyano ay mamamahala sa mga lungsod? Itinuro ni Jesus:
12

“Isang maharlika ang pumunta sa malayong bansa upang
tumanggap ng kaharian para sa kaniyang sarili at bumalik. 13
Kaya't tinawag niya ang sangpu sa kaniyang mga alipin, at
binigyan sila ng sangpung mina, at sinabi sa kanila, Magkalakal
kayo hanggang sa ako'y dumating. 14 Datapuwa't kinapootan siya
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ng kaniyang mga mamamayan, at nagsugo sila ng isang sugo na
sumunod sa kaniya, na nagsasabi, Hindi namin ibig ang taong ito
na maghari sa amin.
15

“At gayon nga, nang siya'y bumalik, na tinanggap ang

kaharian , pagkatapos ay inutusan niya ang mga aliping ito, na
binigyan niya ng salapi, na tawagin sa kanya, upang malaman niya
kung magkano ang natamo ng bawat tao sa pakikipagkalakalan. 16
Pagkatapos ay dumating ang una, na nagsasabi, 'Guro, ang iyong
mina ay kumita ng sampung mina.' 17 At sinabi niya sa kaniya,
Mabuting gawa, mabuting alipin; dahil naging tapat ka sa
napakaliit, magkaroon ng awtoridad sa sampung lungsod.' 18 At
dumating ang pangalawa, na nagsasabi, 'Guro, ang iyong mina ay
kumikita ng limang mina.' 19 Gayon din naman sinabi niya sa
kaniya, Ikaw din ay namamahala sa limang bayan. ( Lucas 19:1219 )
Maging tapat sa maliit na mayroon ka ngayon. Ang mga Kristiyano ay
magkakaroon ng pagkakataong mamuno sa mga tunay na lungsod, sa
isang tunay na kaharian. Sinabi rin ni Hesus, “Ang aking gantimpala ay
nasa Akin , na ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawa” (Pahayag 22:12).
Ang Diyos ay may plano (Job 14:15) at isang lugar (Juan 14:2) para sa mga
tunay na tutugon sa Kanya (Juan 6:44; Apocalipsis 17:14). Ang Kaharian
ng Diyos ay tunay at maaari kang maging bahagi nito!
Sa simula ng 2016, may artikulo ang journal Science na pinamagatang
“The power of crowds” na nagsasaad na malulutas ng artificial
intelligence at crowdsourcing ang “masamang problemang kinakaharap
ng sangkatauhan. Gayunpaman, nabigo ang artikulo na maunawaan kung
ano ang kasamaan, lalo pa kung paano ito lulutasin.
Ang pagtutulungan, bukod sa pagsunod sa mga tunay na daan ng Diyos,
ay nakatakdang mabigo sa ika-21 siglo tulad ng nangyari pagkatapos ng
Dakilang Baha nang ang sangkatauhan ay nagtutulungan sa pagtatayo ng
bigong Tore ng Babel (Genesis 11:1-9).
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Ang mga problema sa mundo, sa mga lugar tulad ng Gitnang Silangan (sa
kabila ng inaasahang temporal na pakinabang, hal. Daniel 9:27a; 1
Tesalonica 5:3), ay hindi malulutas ng mga tao—kailangan natin ang
kapayapaan ng Kaharian ng Diyos (Roma 14: 17).
Ang mga problema ng internasyonal na terorismo, sa kabila ng
inaasahang tagumpay, ay hindi malulutas (cf. Ezekiel 21:12) ng mga
nalinlang sa United Nations (cf. Pahayag 12:9)—kailangan natin ang
kagalakan at kaaliwan ng Kaharian ng Diyos.
Ang mga problema sa kapaligiran ay HINDI malulutas sa pamamagitan ng
internasyonal na pagtutulungan, dahil ang mga bansa sa daigdig ay
tutulong sa pagsira sa lupa (Apocalipsis 11:18), ngunit sila ay malulutas ng
Kaharian ng Diyos.
Ang mga isyu ng sekswal na imoralidad, aborsyon, at pagbebenta ng mga
bahagi ng katawan ng tao ay hindi malulutas ng USA (cf. Apocalipsis
18:13), ngunit sa pamamagitan ng Kaharian ng Diyos.
Ang napakalaking utang na mayroon ang USA, UK, at marami pang ibang
bansa ay hindi malulutas sa pamamagitan ng international brokering,
ngunit sa huli (pagkatapos ng pagkawasak ayon sa Habakkuk 2:6-8) ng
Kaharian ng Diyos.
Ang kamangmangan at maling edukasyon ay hindi malulutas ng United
Nations—kailangan natin ang Kaharian ng Diyos. Ang alitan sa relihiyon ay
hindi tunay na malulutas ng anumang ekumenikal-interfaith na kilusan na
sumasang-ayon sa kaligtasan bukod sa tunay na Hesus ng Bibliya. Ang
kasalanan ang PROBLEMA sa mundo at para diyan, kailangan natin ang
sakripisyo ni Hesus at ang Kanyang pagbabalik sa Kaharian ng Diyos. Ang
modernong medikal na agham ay wala ang lahat ng mga sagot para sa
kalusugan ng tao—kailangan natin ang Kaharian ng Diyos.
Ang mga isyu sa gutom ay hindi malulutas ng mga genetically-modified na
organismo na naglalagay sa mga bahagi ng mundo sa panganib ng
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taggutom dahil sa mga potensyal na pagkabigo sa pananim—kailangan
natin ang Kaharian ng Diyos.
Ang napakalaking kahirapan sa mga bahagi ng Africa, Asia, at sa ibang
lugar, habang nakikinabang sa isang panahon mula sa huling panahon
'Babylon' (cf. Pahayag 18:1-19), ay hindi malulutas ang problema ng
kahirapan—kailangan natin ang Kaharian ng Diyos. Ang ideya na, bukod
kay Jesus, ang sangkatauhan ay maaaring magdala ng utopia sa
'kasalukuyang masamang kapanahunan' na ito ay isang huwad na
ebanghelyo (Galacia 1:3-10).
Ang yugto ng milenyo ng Kaharian ng Diyos ay isang literal na kaharian na
itatatag sa lupa. Ito ay ibabatay sa mapagmahal na mga batas ng Diyos at
isang mapagmahal na Diyos bilang pinuno. Ang mga banal ay maghahari
kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon (Pahayag 5:10; 20:4-6). Ang
kahariang ito ay isasama ang mga tunay na nasa Iglesia ng Diyos, ngunit
walang kasulatan na nagsasaad na ang Kaharian ng Diyos ay ang tunay na
Simbahan (Katoliko o kung hindi man). Ang Simbahan ng Roma ay
sumalungat sa millennial na pagtuturo, at sa kalaunan ay mas
makapangyarihang sasalungat ito sa mensahe ng ebanghelyo ng Bibliya
habang papalapit tayo sa wakas. Ito ay malamang na makakuha ng
makabuluhang media coverage na maaaring makatulong na matupad ang
Mateo 24:14.
Sa huling yugto nito, isasama ng Kaharian ng Diyos ang “Bagong
Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos” (Apocalipsis 21:2)
at ang paglago nito ay walang katapusan. Hindi na magkakaroon ng
kalikuan, wala nang kalungkutan, at wala nang kamatayan.
Ang pangangaral at pag-unawa sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay
isang mahalagang tema ng Bibliya. Itinuro ito ng mga manunulat sa
Lumang Tipan. Itinuro ito nina Jesus, Paul, at Juan. Ang pinakamatandang
'Kristiyano' na sermon na nakaligtas sa labas ng Bagong Tipan ay nagturo
tungkol dito. Ang mga pinunong Kristiyano noong unang bahagi ng
ikalawang siglo, tulad nina Polycarp at Melito , ay nagturo tungkol dito.
Kami sa Patuloy na Simbahan ng Diyos ay nagtuturo nito ngayon.
Alalahanin na ang Kaharian ng Diyos ang unang paksa na ipinakikita ng
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Bibliya na ipinangaral ni Jesus (Marcos 1:13. Ito rin ang Kanyang
ipinangaral pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli (Mga Gawa 1:3)—at ito
ay isang bagay na dapat munang hanapin ng mga Kristiyano (Mateo 6:33).
Ang ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa buhay at kamatayan ni Hesus.
Ang diin ng ebanghelyo na itinuro ni Jesus at ng Kanyang mga tagasunod
ay ang darating na Kaharian ng Diyos. Kasama sa ebanghelyo ng kaharian
ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ngunit kabilang din ang
pagtuturo ng katapusan ng mga pamahalaan ng tao (Apocalipsis 11:15).
Tandaan, itinuro ni Jesus na hindi darating ang wakas hanggang sa
maipangaral sa mundo ang ebanghelyo ng kaharian bilang saksi sa lahat
ng mga bansa (Mateo 24:14). At ang pangangaral na iyon ay nangyayari
na ngayon.
Ang mabuting balita ay ang Kaharian ng Diyos ang solusyon sa mga
problemang kinakaharap ng sangkatauhan . Gayunpaman, karamihan ay
AYAW na suportahan ito, ni marinig ito, o gustong maniwala sa
katotohanan nito. Ang Kaharian ng Diyos ay walang hanggan (Mateo
6:13), habang “ang sanglibutang ito ay lumilipas” (1 Mga Taga-Corinto
7:31).
Ang pagpapahayag ng tunay na ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay isang
bagay na seryoso natin sa Patuloy na Simbahan ng Diyos. Sinisikap
naming ituro ang lahat ng itinuturo ng Bibliya (Mateo 28:19-20), kabilang
ang Kaharian ng Diyos (Mateo 24:14). Habang hinihintay natin ang
kahariang iyon, kailangan nating matuto at sundin ang mga daan ng Diyos
at aliwin ang iba na gustong maniwala sa katotohanan.
Hindi ba dapat mong suportahan ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng
darating na Kaharian ng Diyos? Maniniwala ka ba sa ebanghelyo ng
Kaharian ng Diyos?
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Mmolaya kawona kabaka lago rogaka
O escritório dos EUA do Mmolaya kawona kabaka lago rogaka está localizado
em: 1036 W. Grand avenida, Grover playa, California suyupi, 1999 watapi. 93433
USA; websaeteng www.ccog.org.
Mmolaya kawona kabaka lago rogaka (CCOG) Veebisaite
CCOG.ASIA Este site tem como foco a Ásia.
CCOG.IN Sebaka sena se lebisitsoe ho batho ba lefa la India.
CCOG.EU See sait on suunatud Euroopale.
CCOG.NZ Este site é direcionado para a Nova Zelândia e outros com um fundo
desceu britânico.
CCOG.ORG Ena ke sebaka sa marang-rang sa mantlha sa Mmolaya kawona
kabaka lago rogaka. E sebeletsa batho lik'honthinenteng tsohle. E na le
lingoliloeng, likhokahano le livideo.
CCOGCANADA.CA See sait on suunatud neile, Kanada.
CCOGAfrica.ORG Este site é direcionado para aqueles em África.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ena ke sebaka sa Marang-rang
sa Sepanishe bakeng sa Mmolaya kawona kabaka lago rogaka.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. See on Malaya Kawano kabaka lago
rogaska filipiinide veebisait. Sellel on teavet inglise ja tagalogi keeles.

Sites de Notícias e História
COGWRITER.COM Sebaka sena sa marang-rang ke sesebelisoa se seholo sa
phatlalatso 'me se na le litaba, lithuto, lingoliloeng tsa nalane, livideo le lintlha
tsa boporofeta.
CHURCHHISTORYBOOK.COM See on lihtne meeles pidada veebilehel artikleid ja
teavet kiriku ajalugu.
BIBLENEWSPROPHECY.NET Este é um site de rádio online que abrange notícias e
tópicos bíblicos.
Mananeo a Vídeo a YouTube le a BitChute bakeng sa Lithero le Lipuisano
BibleNewsProphecy kanal. CCOG sermonette vídeos.
CCOGAfrica kanal. CCOG melaetsa ka lipuo tsa Afrika.
CCOG Animations kanal õpetada Kristlike veendumuste aspekte.
CCOGSermones kanal tem mensagens na língua espanhola.
ContinuingCOG kanal. Lithero tsa video tsa CCOG.
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Setšoantšo se bontša ka tlaase tse ling tsa litene tse seng kae tse setseng (hammoho le tse
ling tse ileng tsa eketsoa hamorao) tsa mohaho o Jerusalema oo ka linako tse ling o
tsejoang e le Cenacle, empa o hlalosoa hamolemo e le Kereke ea Molimo e Leralleng le ka
Bophirimela la Jerusalema (eo hona joale e bitsoang Mt. Sion):

Acredita-se que este tenha sido o local do mais antigo edifício da igreja cristã. Um edifício
em que o "evangelho do Reino de Deus" de Jesus teria sido pregado. Este era um edifício
em Jerusalém que ensinava Lega gole bjalo bolele Gore kaabolela.

Sel põhjusel Täname lakkamatult ka Jumalat, sest...teist, vennad, said Jumala
koguduste järgijad, kes Juudamaal on Kristuses Jeesuses. (1 Tessalooniklastele
2: 13-14)
Võitle tõsiselt usu eest,mis kunagi pühadele Anti. (Jude 3)
Ta (Jeesus) ütles neile: "ma pean kuulutama Jumala riiki ka teistele linnadele,
sest selleks on mind läkitatud."(Luuka 4: 43)
Aga otsige Jumala riiki, ja kõik need asjad [c] lisatakse teile. Ära karda, väike
kari, sest su isal on hea meel anda sulle kuningriik. (Luuka 12: 31-32)
Ja seda taevariigi evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas tunnistajana
kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. (Matteuse 24: 14)
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